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Savomis temomis
Lozoraičio pasitarimai

Birželio 13 d. Romoje Lietuvos Diploma
tijos Šefas min. St. Lozoraitis turėjo pa
sikalbėjimą su vokiečių Italijai paskirtu 
ambasadoriumi Cl. von Brentano. Pasikal
bėjimo metu buvo paliesti ir lietuvių - vo
kiečių santykių klausimai.

Pulk. Škirpos atsišaukimas
Ryšium su Lietuvos partizanų sukilimo 

1941 metais dešimtmečio sukaktimi pulk. 
K. Škirpa, vienas iš to sąjūdžio organizato
rių, atskiru atsišaukimu kreipėsi į lietuviš
kąją spaudą, išryškindamas minėto sukili
mo prasmę ir tikslus. Atsišaukimas gautas 
laikrašti atiduodant spaudai ir nebuvo 
(manu jį panaudoti.

Lietuviški pasai
Artimiausiu laiku Tautos Fondo pastan

gomis išleidžiami Lietuviški Pasai, kurie 
bus kaipo atestas remiantlems Lietuvos 
laisvinimo darbą. Tokių pasų mintis nebe 
nauja. Bene pirmas ją bus prieš su viršum 
metus laiko iškėlęs pedagogas Cižiūnas 
Amerikos lietuvių spaudoje. Dabar, praė
jus su viršum metams laiko, šis sumany
mas realizuojamas. Pagrečiui Lietuvos Pa
sų spausdinami ir atitinkami ženkleliai, 
kurie bus įklijuojami savininko pasan 
pagal jo lietuviškam reikalui skiriamą 
įnašą. Įvedus tokius pasus ir aukų atžymė- 
jimą pasuose įklijuojant ženklelius, žymiai 
turėtų suprastėti aukų rinkimo atskaitomy
bė, gi kiekvienai aukotojas čia pat turėtų 
„pakvitavimą“, kuris kiekvienu atveju liu
dytų, kiek kuris asmuo yra įnešęs Lietu
vos laisvinimo reikalui.

Minėjimas Muenchene
Laikraštį atiduodant spaudai gautas pla

tesnis aprašymas Lietuvos tragiškųjų die
nų minėjimo Muencheno lietuvių kolonijoj, 
kurio ištisai negalima panaudoti. Minėjimo 

----- rate- Feldmoching stovykloj tftrvo papuošta 
gedulo kaspinu perrišta vėliava ir Lietuvos 
prezidentų atvaizdais. Minėjime dalyvavo 
suaugusieji ir mokyklinis jaunimas. Užjau
čiančiai lietuvius sveikino latvių, ukrainie- 

. čių, baltgudžių ir kalmykų atstovai. Minė
jimas baigatas menine dalimi ir Tautos 
Himnu.

TREMTIES skaitytojams
Autoriui maloniai sutikus, nuo sekančio 

numerio TREMTIES skiltyse pradedamas 
spausdinti mūsų žymiojo rašytojo Igno 
Šeiniaus didelį pasisekimą skaitančio! 

, visuomenėj turįs veikalas KUPRELIS.
TREMTIS.

Dalyvaus tarptautiniuose 
kongresuose

> Estų meno kritikas A. Rannit atstovaus 
birželio pabaigoje Lozanoje įvykstančiame 
Pasaulinės Rašytojų Organizacijos (PEN) 
kongrese, atstovaudamas estus. Kongrese 
jis padarys pranešimą apie Baltijos tautų 
literatūrą. Liepos 1—12 Amsterdame įvyks
ta UNESCO meno kritikų kongresas, ku
riame A. Rannit taip pat dalyvaus.

ALTORIŲ ŠEŠĖLY
J

TREMTIES Leidyklos išleidžiamą žymųjį 
Putino-Mykolaičio romaną „Altorių Šešė
ly“ užsisakė ir laikomi garbės prenumera
toriais šie asmens, kurie gaus numeruotas 
knygas:

110) Mrs. Lilli Hove, 111) Ir. Markutė, 
112) Br. Mileris, 113) J. Kriščiūnas, 114) 
A. Kriščiūnas, 115) Mr. D. Steponavičius 
Augi., 116) Mr. Gerdžiūnas Angį., 117) Mrs. 
T. Eogužas, 118. Mrs. A. Baltrukonis, 119) 
Mr. P. Bagdonas, 120) Mr. St. Dalius. Ca
nada, 121) Mr. H. Gorodeckas, 122) Mr. J.
G. , 123) A. M. Katiliškis, 124) Mr. K. A., 
125) Mr. J. įfirvelaitis, 126) Mr. Br Leona
vičius, 127) Mrs. J. Lukošiūnienė, 128) Mrs. 
Julia M. Rastenis 2 knygas, 129) Mrs. Sk.
H. , 130) Mrs. B. Starkienė, 131) Mr. A. 
Staudė, 132) Mr. St. 8.

Nuo 117 ligi 132 užsakymai per TREM
TIES atstovą JAV Stp. N a s v y t į.

Tolimesni užsakymai: 113) Makauskytei 
rezerv. 134) V. Gailiui rezev., 135) D. Bur- 
ncikiui Australijoje rezerv., 136) Alb. Ka- 
mlnickui Australijoj rezerv., 137) V. Volot- 
kevičiui rezervuojama, 138) gautas anks
tesnio užs. (mokėjimas iš Al. Požėlos, 139) 
gautas užsakymas su įmokėjimu iš V. Pu- 
zinkevičiaus Angį., 140) gautas dalinis įmo- 
kėjimas (30 k) iš Pr. Puzdešrio Australijoj, 
141) St. Svambarienė, Vok., įmokėjo kny
gos kainą ir persiuntimo išlaidas, 142) Mr. 
J. VI. Anglijoje įmokėjo knygos kainą ir 
persiuntimo išlaidas.

Šiuo pažymima, kad jau baigiamas spaus
dinti antrasis A. S. tomas.

TREMTIES LEIDYKLA.

Tragingiiju Lietuvos dienų 10-čio minėjimai
Tragingųjų trėmimų dešimtmečio minė

jimai buvo suruošti kuone kiekvienoje vie
tovėje, kur šiek tiek susitelkę lietuvių. Vi
suose šiuose minėjimuose, ypač Vokietijoj 
gyvenančių tarpe, užakcentuotas visų pa- 
baltiečių bendras likimo supratimas. Daug 
kur minėjimai buvo suruošti lietuvių, lat
vių ir estų bendromis pajėgomis.

MINĖJIMAS STOVYKLOS KORI
DORIUJE

Neustadt/Holst. Birželio 14 d. lietuviai, 
latviai ir estai bendromis pajėgomis minė
jo trėmimo dešimtmetį. Dėl patalpų ir lėšų 
stokos minėjimui buvo panaudotas stovy
klos koridorius. Nors daug stovyklos gy
ventojų tą dieną darbo įstaigos buvo pa
siųsti į laukus daržovių kaupti, tačiau mi- 
nėjiman susirinko nemažas būrys. Latvių 
dajl. Simanis skoningai minėjimo patalpą 
papuošė pabaltijo tautų herbais, gėlėmis ir 
kitais žalumynais, kurių vaikai pievose pa
rinko. Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavų 
fone stovėjo paveikslas, vaizduojąs trėmi
mų žiaurumus. Minėjimui prasidedant ty
los minute buvo pagerbti žuvusieji ir ken- 
čiantieji tautiečiai, kartu pareiškiant pro
testą prieš okupantą. Lietuvių komiteto 
pirmininkas savo žodyje iškėlė laisvės 
svarbumą žmonijos gyvenime. Po šios kal
bos sekė latvių pirmininko Dagio žodis, ku
riame kalbėtojas apibudino trėmimų tra
gediją ir žiaurumus. Kalbėtojų kalbos bu
vo palydėtos tautiniais himnais.

Pragrama baigta latvių deklamacijomis 
ir lietuvaičių dainomis, dirig. Jurkaičiui.

mk.

MINĖJIMAS PAS SERGANČIUOSIUS
Gautingo sanatorija. Tautos kančių-bir- 

želio 14 minėjimas pradėtas birželio 14 d. 
8 vai. pakėlimu tautinės vėliavos, periš- 
tos juodu kaspinu. Vėliava pakelta pusiau 

„Lietuvoje nesutiksi giedriu 
veidu žmogaus

TREMTIES redakcijai buvo reta proga kur nekur pamatysi civilį gyventoją. Gi
sutikti vieną asmenį, praėjusią žiemą arti 
mėnesį laiko gyvenusį Lietuvoje. Dėl 
mums kiekvienam suprantamų priežasčių 
čia nebus Lietuvoje apsilankiusio asmens 
minimas vardas bei aplinkybės, įgalinusios 
Lietuvoje lankytis. Kalbamas asmuo Lietu
voje apsilankė šiais metais sausio-vasario 
mėnesiais. Jam teko buvoti Kaune, Vilniu
je, Šiauliuose, Kuršėnuose. Lankydamasis 
Lietuvoje, nors ir neturėdamas didesnių 
galimybių su žmonėmis susitikti, jis susi
darė apytikrį tenykščio gyvenimo vaizdą.

— Jei ir būtų proga, antrą kartą aš ne
norėčiau lankytis kraštuose, valdomuose 
sovietų, — pradeda kalbėti Lietuvoje bu- 
vusis asmuo. Skaitytojo informacijai pažy
mima, kad asmuo, su kurio mintimis čia 
pasidalinama, nėra lietuvis. Jis yra kita- ‘ 
tautis. Nemokėdamas lietuviškai jis dau
giausia teturėjo progos išoriai stebėti gy
venimą Lietuvoje. Jam buvo sunkumų dėl 
lietuvių kalbos nemokėjimo daugiau išsi
kalbėti su lietuviais. Iš kitos pusės patys 
lietuviai, pasakotojo pareiškimu, vengte 
vengia su kitataučiu kalbėtis, bijodami bū
ti pastebėti besikalbą ir kad vėliau dėl pa
sikalbėjimo netektų nukentėti.

— Aš, lankydamasis Lietuvoje, susida
riau slėgų įspūdį, — toliau kalba Lietuvoje 
buvusis. — Ką aš pasakysiu apie tenykštį 
gyvenimą, tatai tamstai galės patvirtinti 
jūsų tautietis, kartu su manim buvęs Lie
tuvoje.

Šia proga TREMTIES skaitytojas patiki
namas, kad netrukus TREMTY turės 
progos pasiskaityti pasakojimą lietuvio, su 
kalbamu kitataučiu šią žiemą buvusiu Lie
tuvoje. Šį kartą redakcijai nebuvo įmanu 
pasiekti mūsų tautietį, buvusį Lietuvoje. 
Tačiau artimiausiu metu bus progos su juo 
susitikti ir pasikalbėti. Gi šį kartą leiskim 
apie lankymąsi Lietuvoje kalbėti kitatau
čiui.

Paklaustas, koks pirmasis įspūdis apsi
lankius nūdienėje Lietuvoje, kitatautis pa
reiškia:

— Slėgus, liūdnas ir skaudus. Daugiau 
mėnesį laiko būdamas Lietuvoje, aš netu
rėjau progos pamatyti nusijuokiantį žmo
gų. Visų gyventojų veidai prislėgti. Juose 
kažkas tokio įspausta, ką sunku nusakyti 
žodžiais. Iš laisvo vakarų pasaulio patekęs 
jūsų krdštan susidarai įspūdį, kad ten gy
venimas vadinamoje laisvėje yra baisesnis 
negu kalėjime.

— Koks įspūdis išoriai žvilgterėjus į gy
venimą Lietuvoje. Ar daug galima paste
bėti civilių gyventojų?

— Mano apsilankytose vietovėse visur 
vyravo kariškiai. Kaune, Vilniuje, Šiau
liuose visą laiką gatvės užtvenktos rusų ka
reivių. Tarp jų, tarp tos kareivių masės,

stiebo. Taipgi iškėlė savo vėliavas latviai 
ir estai. 9 vai. 30 min. minėjimo dalyviai 
susirinko į sanatorijos katalikų koplyčią 
maldai už žuvusius ir pasibaisėtinose kon
centracinėse sovietų stovyklose kenčian
čius, bei vergaujančius tautiečius. Susikau
pusiųjų maldos ir jausmai liejosi su kiek
vienu pasaulio lietuvių, nežiūrint kur jis 
bebūtų nublokštas, į bendras mūsų tautos 
pastangas atgauti savo laisvę.

Gedulingas pamaldas laikė katalikų ku
nigas latvis. Vietos lietuvių bažnytinis cho
ras, vadovaujamas lietuvio muziko, pagie
dojo šiai liūdnai sukakčiai pritaikintų gies
mių, kurių liūdna meliodija palietė besi
meldžiančio sielą. Latvis kunigas pasakė 
dienai pritaikintą pamokslą latviškai ir 
vokiškai, atsiprašydamas lietuvių, kad ne
gali lietuviškai.

20 vai. per vietos radijofoną pasakyta 
kalbų lietuviškai ir vokiškai, paįvairinant 
Vagnerio gedulingu maršu. Taip pat kalbė
jo latviai ir estai. Minėjimas ^baigtas 21 vai. 
vėliavų nuleidimu. D-vis.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
1941 m. birželio 14—15 masinių lietuvių 

trėmimų minėjimą Dlepholzo stovykloje 
suruošė Lietuvių Vasario 16 Gimnazija. Šie 
liūdni įvykiai čia buvo minimi dvi dienas.

Birželio 14 d. gimnazijos aikštėje buvo 
iškilmingas vėliavos pakėlimas iš ryto, o 
vakare, moksleivių, skautų ir visuomenės 
gedulinga eisena nužygiavo prie Lietuviš
kojo Kryžiaus, kurio papėdėje uždėtas 
vainikas kankiniams pagerbti. LSS „Auš
ros“ Tunto Tuntininkas psktn. O. Gešven- 
tas minėjimui įprasminti pereskaitė, vaini
ką padedant, gedulo aktą.

Sekančios, birželio 15-tos dienos rytą, po 
vėliavos pakėlimo, stovyklos bažnyčioje at

laikytos gedulingos pamaldos, kurių metu 
gimnazijos kapelionas kun. P. Girčius pa
sakė prasmingą pamoktą-

Vakare gimnazijos salėn susirinkus gau
sybei svečių, įvyko iškilmingas minėjimas- 
aktas -su menine dalimi. Bendruomenės 
vardu trumpą žodį tarė Komiteto Pirmi
ninkas Bliumfeldas ir turiningą paskaitą 
skaitė gimnazijos direktorius Dr. A. Pa- 
laitis.

Meninę dalį išpildė gimnazijos ir pradi
nės mokyklos moksleiviai, padeklamuoda
mi eilę rinktinių eilėraščių ir sudainuoda
mi keletą liaudies dainų. Minėjimas buvo 
baigtas gimnazijos Choro ir visų svečių 
giedamu Tautos Himnu. A.

LAISVĘ ATGAUSIME
Birželio 14 d. Dillingeno stovykloje pa- 

baltiečiai (lietuviai, latviai ir estai) suruošė 
bendrą birželio 14 d. minėjimą, kuris buvo 
pradėtas pamaldomis vokiečių katalikų 
bažnyčioje. Pamaldos atlaikytos už žuvu
sius ir žūstančius dėl tėvynės laisvės. Pa
maldų metu lietuviškai buvo giedama Pul
kim ant kelių ir Marija, Marija.

Po pamaldų stovyklos aikštėje įvyko vė
liavų pakėlimo apeigos. Toje pačioje aikš
tėje 19 vai. įvyko minėjimas, vėliavoms 
esant nuleistoms pusiau stiebo. Pirmutinis 
žodį tarė lietuvių atstovas, trumpai per
žvelgdamas garbingą Lietuvos praeitį ir jos 
skausmingą kelią paskutinės okupacijos 
pasėkoje. Kalba buvo baigta Lietuvoje par
tizanų kalbamos maldos žodžiais:

Dievas neapleidžia smilgos palaužtos, 
Ir benamio paukščio ištiktos audros. 
Neapleis ir mūsų tėviškės mielos. — 
Čia Marijos žemė ir vaikai mes jos. 
Lietuviškoj minėjimo dalis buvo baigta 

Lietuvos Himnu. Toliau turiningas kalbas
(Nuskelta į 4 pusi.)

užėjus į kavinę susidaro toks vaizdas: vien 
kareiviai. Tarp jų, užėmusiu veik visus sta
lus, pamatysi porą civilių gyventojų.

— Ar teko tamstai su civiliais gyvento
jais kalbėtis?

— Bandžiau, bet dažnas vengia leistis į 
kalbas. Užkalbintas pirmiausia apsižvalgo, 
ar nėra kokio pratevio į jį nukreiptas 
žvilgsnis. Čia pat turiu pažymėti, kad Kaune, 
o ypač Vilniuje, gana daug civilių gyven
tojų rusų, Lietuvon atkeltų iš Rusijos. Gi 
karių lietuvių Lietuvoje nėra. Tatai man 
pareiškė kiekvienas užkalbintas lietuvis, 
mostu parodydamas, kad mobilizuoti lietu
viai vyrai išsiunčiami Rusijon. Vyrai mo
bilizuojami nuo 17 metų. Dėl to gatvėje ci
vilių gyventojų vyriškos giminės tegali pa
matyti paauglių arba senesnio amžiaus.

— Kaip atrodo civiliai gyventojai Lietu
voje apsirengę?

— Drabužiai prastos kokybės, bet šiaip 
jau bendras įspūdis pusėtinas. Atrodo, kad 
ten gyvenama mažokai uždirbančių dar
bininkų. Žmogaus, kuris darytų įspūdį iš
teklingai gyvenančio, nesutiksi. Visi šiaip 
taip apsirengę, bet nesutiksi civilio, kuris 
vilkėtų geros kokybės ir gražiai pasiūtą 
drabužį.

Apsilankiusis Lietuvoje paklaustas apie 
mitybos galimybes, sako:

— Maisto yra. Bet jife nepaprastai bran
gus. Restorane vidutiniai pietūs kainuoja 
50—60 rublių, sviesto kilogramas laisvoje 
rinkoje kainuoja ligi pusketvirto šimto 
rublių. Gi darbininkas vidutiniškai per mė
nesį uždirba tarp 500—800 rublių. Tad dar
bininkas už mėnesio darbą galėtų nusi
pirkti apie porą kilogramų sviesto, šiaip 
jau prekių parduotuvėse matosi. Teko ma
tyti čekoslovakiško šokolado, prancūziškų 
gėrimų.

— O daugiausia Lietuvoje degtinės, — 
toliau kalba apsilankiusis Lietuvoje. — Kur 
tik pasisuksi, nuolat rusų karius išgirsi kal
bančius apie vodka. Turiu pasakyti, kad 
degtinė gana gero skonio. Tačiau, vietos 
uždarbių sąlygomis, gana brangi. Iš viso 
viskas ten brangu. Gal dėl to maža uželgi- 
nėse vietovėse galima matyti civilių gy
ventojų. Visur juos nustelbia kareiviai. Te
ko matyti nemaža rusių karinėse uniformo
se. Gi Vilniuje nemaža rusių policininkių 
gatvėse tvarko judėjimą.

— Ar neteko Kaune ir Vilniuje pastebėti 
karo metais sunaikintų namų?

— Kaune nemaža naujų pastatų, kuriuo
se įrengtos rusų įstaigos. Yra kinų su rė
kiančiomis reklamomis. Tačiau kai Vil
niuje panorau nueiti į teatrą, gavau patir
ti, kad ten teatro nėra. Buvusio teatro pa
talpose įrengta rusų komendantūra.

— Ar neteko patirti, bažnyčios uždary-

— Ar neteko iš vietos gyventojų nugirsti 
nyčioje įrengta-
atsitiktinai gavau įtikinti, kad vietos baž-

— Į šį klausimą negalėčiau ką tikresnio 
pasakyti. Tik kai lankiausi Kuršėnuose, tai 
tos, ar ne?
apie trėmimus Lietuvoje?

— Ne. Užkalbinti pirmoje vietoje minė
jo lietuvių vyrų, mobilizuojamų, išsiuntimą 
iš Lietuvos. Tokiam pokalbiui pagrindą su
darydavo tiesiog masinis visur maišymasis 
kareivių. Kai civiliui gyventojui pasakyda
vau, jog jūs daug turite kareivių, šie tuo
jau pat atsakydavo: — čia rusai, o mūsų 
vyrai po mobilizacijos išvežami Rusijon. 
Šiaip jau gyventojai, tatai aš aiškiai ma
čiau, vengė leistini kalbas. Gana daug teko 
išsikalbėti su viena latve senute, kai po 
Lietuvos lankiausi Latvijoje. Ta senutė aiš
kiai pasakė, jog Latvijoje latvių mažai be- 
palikę. Jų vieton atkelti rusai, gi latviai 
daugiausia ištremti.

Išoriai stebint man susidarė įspūdis, kad 
Lietuvoje vietinių gyventojų nors ir negau
su miestuose, bet proporcingai jų žymiai 
daugiau, negu Latvijoje. Latvijoje, kaip ir 
Lietuvoje, visur matysi nepaprastai daug 
rusų kareivių. Tik toks skirtumas, kad Lie
tuvoje mongoliškais veidais rusų labai ma
žai teko pastebėti, gi Latvijoje mongolų 
kareivių gana daug.

— Ar neteko progos daugiau išsikalbėti 
Lietuvoje ar Latvijoje su rusais civiliais 
gyventojai?

— Taip. Šių progų buvo daug daugiau, 
negu kad užkalbinti vietinį gyventoją. Ru
siškieji gyventojai Lietuvoje ir Latvijoje 
pinigiškai atrodo žymiai geriau pasiturį už 
vietinius gyventojus. Tatai galima paste
bėti iš jų girtavimo. Išsikalbėjęs su rusu 
kariškiu ar civiliu nuolat būsi pakviestas 
išgerti vodkos. Rusų žmogus nepaprastai 
atsilikęs. Be vodkos maža ką jis žino. Bū
damas Lietuvoje, Kaime, turėjau progos 
būti liudininku tokio vaizdo. Vienas iš ma
no bendradarbių susirgo ir turėjo lankytis 
pas gydytoją. Jis buvo prižiūrimas vienos 
rusės gygytojos, kuri galėjo būti apie 35 
metų amžiaus. Ji stengėsi gana nuoširdžiai 
pacijentui pagelbėti. Gi šis, atsadėkodamas 
gydytojai, paskutinio pas ją apsilankymo, 
kuriame ir aš dalyvavau, metu padovanojo 
prancūziško odekolono bonkutę. Si, gavusi 
dovaną, mūsų akivaizdoje ją atidarė, už
gėrė gurkšnį ir greit išspiovusi pareiškė: — 
bet tie vokiški likeriai tikrai bjaurūs...

Kai mes jai parodėm, kad čia yra kvepa
lai ir kaip su jais elgiamasi, gydytoja iš 
susigėdinimo paraudo. Iš jos veido buvo 
aiškiai matyti, kad apie kvepalus ji nieko 
neišmano.

— Ar tamsta turėjai progos pastebėti 
apie judėjimo laisvę Lietuvoje?

— Atrodo, kad gyventojai savo gyven
vietėje nėra dėl judėjimo varžomi. Naktį 
teko pastebėti ir civilių vaikščiojančių. Ta
čiau iš miesto į miestą išvažiuoti be atskiro 
leidimo yra draudžiama. O gal taikoma tik 
atvykusiam kitataučiui. M’ims buvo aiškiai

Metai Korėjos konfliktui
Birželio 25 d. sukanka metai laiko nuo 

konflikto Korėjoje įsižiebimo. Konflikto pra
džioje dėl nepalyginamos jėgų persvaros 
JT kariniai daliniai tesinaudojo gynybos 
taktika, betgi vėliau perėjo puoliman ir 
ligi šiol iniciatyva palieka jų rankose. Lig
šiolinės kovos Korėjoj aiškiai parodė, kad 
ginklo persvara yra vakariečių pusėje. 
Ginklo persvaros pasėkoje šiaurės korėjie
čiai ir kiniečiai patyrė didžiulių nuostolių 
žmonėmis,, metų būvyje netekdami per 3 
milijonų vyrų. Tačiau JT daliniams ven
giant trukdyti priešo pasiruošimus užnu
garyje, kad tuo būdu esamą akciją neišplė- 
tus į visuotiną konfliktą, kovų sėkmė ir 
toliau palieka problematiška. Po nevykusių 
pavasario ofenzyvų paskutiniu metu paste
bimi nauji priešo pajėgų telkinal. Taip pat 
stiprėja jo veikla oro pajėgomis.

įtampa tarp Persijos 
ir Anglijos

Britų nusiųsta komisija deryboms su 
Persijos vyriausybe šiai vykdant naftos 
laukų suvalstybinimą galiausiai turėjo būti 
atšaukta, nes persai, ne tik kad nedaryda
mi jokių nuolaidų, dar pareikalavo iš bri
tų bendrovių atiduoti nuo šių metų kovo 
mėnesio gauto pelno 75 procentus. Šitokį 
reikakalavlmą britai palaikė įžeidimu ir , 
atšaukė pasiųstąją komisisiją, pažymėdami, 
jog Persijos finansuose esąs toks chaosas, 
jog ji be svetimų kapitalų niekada nepa
jėgs susitvarkyti.

Komisiją atšaukus Britanijos užsienio 
reikalų ministeris Morrison turėjo pasikal
bėjimų su kariuomenės vądais. Kai kuri 
spauda praneša, jog Kipre esą britų para
šiutininkų daliniai telauktą įsakymo užimti 
pagal nuomą britų bendrovėms priklau
sančius naftos šaltinius Persijoje. Gi britų 
vyriausybės pareiškiama, jog ji dar kartą 
kreipsis į. tarptautinį Haagos teismą, kad 
jis padarytų sprendimą.

Kernai’:/i pralalmš$xftas “ 
Prancūzijoje \

Prancūzijoje įvykintieji rinkimai vietos 
komunistams atnešė tam tikrų pralaimėji
mų, palyginti ankstesnius rinkimus. Dabar 
už komunistus buvo atiduota apie 3 pro
centais mažiau balsų, gi dėl rinkimų siste
mos atstovų jie būsimame parlamente pra
randa žymiai daugiau. Vis dėlto pažymė- 
tina, kad komunistinis elementas Prancūzi
joje gana stiprus. Už komunistus per šiuos 
rinkimus pasisakė 26,8 balsuotojų procen
tai. Pirmą kartą Prancūzijos parlamento 
rinkimuose dalyvavo v.idinTmiOrįjjlliltol, 
gen. de Gaulle sąjūdis.
atidavė 20,84 balšuotojų procentai. Tačiau 
nei gaulistai, nei komunistai, kadangi šio- 
dvi grupės jokiu' atveju nesiblokuos, nega
lės sudaryti didžiumos ir ji paliks koalici
jos rankose, kurią sudaro silpnesnės gru
pės. Pažymėtina, kad į Prancūzijos parla
mentą, kaip gauŪstų sąjūdžio narys, išrink
tas buv. Vytauto Didžiojo Universiteto prof. 
Schmittleinas, didelis Lietuvos bičiulis.
pasakyta, kad be atskiro leidimo kitan 
miestan negalim išvykti. Tačiau šiaip jau 
nebuvo varžoma po miestą vaikščioti.

— Ar teko lankantis Lietuvoje girdėti 
apie partizanų veiklą?
*— Apie tai jau prieš vydamas Lietuvon 
girdėjau. Gi būvant Lietuvoje pastebėjau 
nepaprastą rusų atsargumą. Naktį nuolat 
pastebimas patrulių judėjimas. Prie dides
nių pastatų, kuriuose matomai yra rusų 
įstaigos, naktimis išstatomos sargybos. At
rodo, kad patys rusai, gyveną Lietuvoj ir 
Latvijoj, nors jų gana daug, o ypač jų ka
riuomenės, visą laiką patys kažko bijosi.

— Ar mėgsta rusai kalbėti apie užsienio 
kraštus?

— Ne. Užkalbinti jie arba apie kitus 
kraštus vengia kalbėti arba jei jau kuris 
kalba, tai tik keikdamas ir „reakcijonišku- 
mu“ apmėtydamas. Aš apie bolševizmą 
daug esu girdėjęs, bet kol ten nesilankiau, 
maniau, kad tatai žymia dalimi perdėtai 
pasisakoma. Tik dabar, apsilankęs Lietuvoj 
ir Latvijoj, iš išorinio stebėjimo susidariau 
klaikų įspūdį. Ten gyvenimas tai yra kaž
kas baisaus. Net jei ir būtų sąlygos, aš 
daugiau nenorėčiau ten lankytis. Tasai su
tinkamų civilių žmonių veiduose įrėžtas 
skausmas toks gilus, kad jį sunku apibu
dinti. Nors ir laisvas būdamas Lietuvoje ir 
Latvijoje aš pasijutau esąs kažkokiame bal
siame kalėjime, — baigė savo įspūdžius ap
silankiusis Lietuvoje ir Latvijoje.

P S.: netrukus TREMTIES skiltyse 
šioje vietoje skaitytojas turės progos skai
tyti įspūdžius šių metų pradžioje Lietuvoje 
buvusio lietuvio.

SEKANTIS TREMTIES NUMERIS
Sekantis TREMTIES numeris dėl techni

kinių priežasčių- negalės išeiti įprastu lai
ku ir išeis liepos 3 d. TREMTIS.
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Svarstymai

Rezistencija ir 
grupinės užmačios

Žvilgterėjus t Lietuvai tragingujų dienų 
dešimtmečio minėjimus krenta į akis nepa. 
kankamas užakcentavimas Uetuvių parti- 
sanų sukilimo, (vykusio 1941 metais birže
lio 23 dieną. Tik vienur kitur tasai sukili
mas buvo kiek ryškiau prisimintas, tačiau 
ir tai dažniausiai prabėgomis, nesitcngiant 
žvilgterti į to sukilimo prasmę.

Lietuvių partizanų sukilimas, taip spon
taniškai išsiliejęs 1941 metų birželio 23 die
ną, neturėjo jokių užmačių talkinti bei žy
gi per Lietuvą lengvinti vokiečių kariams. 
To sukilimo prasmė glūdi lietuvių tautos 
laisvės siekimuose. Lietuviai partizanai di
delėmis aukomis išlaivino Kauną nuo so
vietų bandų, vokiečių kariuomenės dali
niams dar nepasiekus Marijampolės. Dar 
vos spėjus išlaisvinti Kauną, pakertant so
vietų daliniams susisiekimo arterijas, per 
Kauno radijofoną buvo radijo bangomis 
prabilta | Vakarų pasauli, jam paskelbiant, 
kad Lietuvos sukilėliai skelbia Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. Buvo sudary
ta laikinoji vyriausybė, kuri ėmėsi jai pa
vesto darbo. Tačiau netrukus ji buvonuša-- 
linta vokiečių atsiųstos civilinės adminis
tracijos. Šiuo savo poelgiu vokiečiai aiškiai 
parodė savo tikruosius tikslus. Vyrai, ko
vojusieji prieš bolševikus, vėl leidosi 
pogrindln. Prasidėjo rezistencinis darbas, 
pareikalavęs didelių aukų, kuris krašte ir 
šiandien tęsiamas. Rezistencijos Lietuvoje 
tikslai šiandien aiškūs ne tik saviesiems, 
bet ir daugeliui svetimųjų, kurie, galiau
siai, suprato su sovietais vestos bičiulystės 
klaidą.

Lietuvių partizanų budėjimas tėvynėje 
dėl jos laisvės pareikalauja didelių aukų 
ir šiandien. Pralieta daug kraujo, netekta 
stiprių pajėgų, kurios bus reikalingos iš
mušus Lietuvos atstatymo darbui. i

šio dešimtmečio sukakties proga pravar
tu žvilgterti ir i save. Nuolat pasiskun- 
džiama, kad esame kitų nepakankamai 
suprasti, kad laisvasis pasaulis nesupranta 
ar nenoria suprasti įnašo anapus geležinės 
uždangos kovojančių. Visos ligšiolinės pas
tangos iš Jungtinių Tautų prabilti Lietu
vos vardu paliko be pasėkų. Tik kartkartė
mis vienas kitas atstovas tame forume netie
sioginiai palietė Lietuvos, ir Baltijos vals
tybių apskritai, tragediją. Bet ar savo tar
pe rezistencinis darbas yra toks, kurj būtų 
galima pavadinti pakankamu? Tektų labai 
stiprai susvyruoti, norint | ši klausimą tei
giamai atsakyti. Krašte vykstant didelių 
aukų pareikalaujančiai kovai su tautą nai
kinančiu okupantu, laisvojo pasaulio dalį 
pasiekusieji laba} dažnai Xfas nukreipia 
rezistencinei prasmei prl< Jin*a linkme. 
Tatai ne pirmiena. Jau 1941 metų sukilimo 
atomazga parodė šalintinų reiškinių. Visų, 
kurie kovojo, buvo kovojama dėl savo 
krašto laisvės. Gi kai ta nepalyginama ko
va baigėsi, tada tuojau pat pradėjo ryškėti 
grupinės užuominos.

Manding ir dabar, kada taip reikalingas 
visų pozityvių jėgų konsolidavimas, dažnai 
nepajėgiama į reikalo esmę pažvelgti ty
romis akimis. Ten kovojama ir mirštama, 
o čia randasi bebandančių kurti politiką 
„ateities išrokavimų“ fone. Žinoma, jei šia 
„politika“ nebūtų skaldomos jėgos, tuo at
veju prieš tokius užmanymus nieko negali
ma būtų pasakyti. Bet, deja, dažnai būva 
priešingai. Ir tai kaip tik čia jau ryškėja 
tautinė menkysta, o su ja, kaip ir su kiek
viena blogybe, būtina kova.

Simas Miglinas.

Lietuvos krikštas ir krikštytojų užmačios
Patelkiamas str., kurio autorė yra V. 

Sruogienė, paimtas iš „Draugo“. Straip
snyje autorė iškelia Mindaugo apsi- 
krikštinimo eigą ir apsikrikžtinimą se
kusi Lietuvos posūkį Vakarų kultūros 
linkme. Tuo pačiu iš straipsnio ryškėja, 
kad kryžiuočių Ordino tariamas krikš
čionybės nešimas buvo siejamas su „vo
kiškosios erdvės“ plėtimo tikslais. Red.

Prieš 700 metų, kada visa Amerika te
beskendėjo savo indėniškoj romantikoj, 
Lietuva jau iškyla iš praeities ūkanų kaip 
didelė suvienyta valstybė, karaliaus Min
daugo valdoma.

Rašto žinių stoka iš ilgo, labai ilgo, Lie
tuvos priešistorinio laikotarpio, kurs slepia 
nuo mūsų dviejų, o gal net trijų tūkstan
čių metų praeitį, toli gražu nereiškia, kad 
mūsų tėvynė priešmindauginėje gadynėje 
yra buvusi tamsių, laukinių žmonių gyve
nama. Priešingai, gausūs archeologiniai ra
diniai liudija apie augštą to laiko mate
rialinę kultūrą. Kapų liekanos, papuošalų 
bei ginklų išdirbimas, skoningi ornarpentai 
rodo, kad ne tik naginėtų ir vyžuotų žmo
nių čia vaikščiota, bet kad čia būta ger
būvio ir turėta ryšių su platesniu pasau
liu iki Romos ir Bizantijos.

Juo labiau mus tad patraukia pirmos 
tikslios šaltinių žinios, kurios atsiranda 
tryliktajame šimtmetyje. Jos stebina mus, 
atskleisdamos iš nežinios eilę nuostabių, 
stiprių asmenybių, kaip Mindaugą ir jo 
vienalaikius.

Mindaugas Išmintingasis. Mindaugo var
das pirmą kartą minimas 1212 m. Tada lie
tuviai buvo pasirašę talkos sutartį su ga
linga to meto, kad ir efemerine, Haličio 
Voluinės kunigaikštija. Jos metraštininkas 
mini 21 kunigaikštį (kurie atstovavo pen
kias tuomet Lietuvą valdančias gimines), 
jų tarpe ir Mindaugą.

„Dievo įsakymu, — byloja metraštinin
kas, — Lietuvos kunigaikščiai atsiuntė ku
nigaikštienei Romanienei (našlei), Danieliui 
ir Vosilkai taikos sutartį. Lietuvių kuni
gaikščių buvo šie vardai: vyresniųjų — Zi- 
vinbudas, Daujotas, Daugsprungas, jo bro
lis Mindaugas, Daujoto brolis Vilikaitls; o 
žemaičių kunigaikščiai Erdvilas, Vykintas; 
o Ruškevičiai: Kinibutas, Volibutas, Būd
vietis, Vyžeikis ir jo sūnūs Vislis, Kiteinis, 
Plėskus; o tie Bulevičiai: Vismuntas, Ged
vilas, Sprudeikis, o tie kunigaikščiai iš 
Deltuvos: Jotkus, Pukeikis, Bikšis, Lygel- 
kis. Jie visi padarė taiką su kunigaikščiu 
Danielium ir Vosilka, ir kraštas buvo ra
mus“.

Iš šitos žinutės taip pat matome, kad 
Mindaugas turėjo brolį Daugsprungą. Šal
tiniai dažnai mini Mortą Mindaugienę. Tai 
yra pirmoji istoriškai mums žinoma Lietu
vos moteris, labai įtakingu, valinga, kurią 
dažnai matome greta idi'njaugo, kartais net 
kaip jo patarėją. Taip pai žinome apie tris 
Mindaugo sūnus, Vaišvilką, Rūpeikį ir 
Rūklį. Stebėtina, kad Vaišvilkas neatkreipė 
į save jokio rašytojo dėmesio, nes tai asme
nybė, tikrai tinkanti dramai ar tragedijai. 
Prie Mindaugo gyvos galvos jis nukeliau
ja net į Graikiją ir tampa stačiatikių vie
nuoliu garsiame Athos vienuolyne. Tėvui 
mirus, jis grįžta į Lietuvą savo palikimo, 
bet žūna nuo priešų rankos. Dokumentai 
mini taip pat Mindaugo dukterį, ištekėju
sią už Voluinės kunigaikščio Bet Mindau
go tėvo vardas nėra žinomas. Yra pagrin
do manyti, kad jis buvęs vienas iš galin
giausių Lietuvos kunigaikščių, valdęs ne
mažą žemės plotą. Kuris gi buvo tas plo
tas, iš kur Mindaugas kilęs, lieka paslapty. 
Ir jo gimimo data skendi nežinioje. Miręs 
1263 m. jis turėjo būti ne jaunesnis kaip 
60 su viršum metų amžiaus. Jokio auten
tiško jo atvaizdo taip pat nėra.

Per maža turime duomenų, kad galima 
būtų Šiandieną nupiešti tikslią Mindaugo 
charakteristiką. Tačiau iš jo veiklos kai 
kurie būdo bruožai atrodo labai ryškūs. 
Be abejonės tai buvo labai energingas ir 
didelių gabumų žmogus, trokštąs valdžios, 
ambicingas, gal net despotiškas, judrus, 
nuostabios orientacijos, toli numatęs įvy
kių, eigą, gudrus vyras. Atrodo ir senatvėje 
jis buvo kupinas gyvybingų jėgų, jeigu 
1263 m. kunigaikštis Daumantas kelia 
prieš jį kardą, kam jis pagrobęs jo žmo
ną, miruosios jau tuomet Mortos seserį... 
Kaip karo vadas Mindaugas nieko nepasi
žymėjo, tačiau kaip politikas, diplomatas 
jis pastatė sau amžiną paminklą istorijoj. 
Mes turėtume jį vadinti Išmintinguoju, nes 
jo vienalaikiai, net priešai jo vardą mini 
su tuo epitetu.

Kelias į krikštą. Prieš Mindaugą visa 
Lietuva buvo smulkių kunigaikščių valdo
ma. Mindaugas sujungė visas lietuvių gy
venamas žemes, žemaičius, augštaičius, jot
vingius, sėlius, iš dalies prūsus, atgavo se
niau lietuviškas, vėliau slavų atimtas pie
tų Lietuvos sritis, o taip pat vėliau pri
jungė gudų—rusų gyvenamus plotus (Nau
garduką, Slanlmą, Volkoviską, Polocką ir 
kuriam laikui ,net Smolenską). Manoma, 
kad Lietuvos valstybės sujungimas įvyko 
1236 m. ne vėliau kaip 1240 m. Tai vieno 
Mindaugo darbas, tai ilgų metų natūrali 
raida, kurią viduramžiais išėjo ir kitos Eu
ropos valstybės ir kurią tik užbaigė ir 
vainikavo Mindaugas. Jo nuopelnas tačiau 
yra labai didelis, nes jis savo tvirta ranka 
išlaikė lietuvius vienybėje ypatingai sun
kiu ir sudėtingu laiku, sugebėjo juos taip 
kietai sucementuoti, kad daugiau jau ne- 
beišsiskyrė. Klaidinga manyti, kad Lietu
vos valstybės susidarymo priežastis yra 
vokiečių kryžiuočių ordino apsigyvenimas 
Lietuvos pasieny. Tai,-kad lietuviai buvo 
priverst burtis kovai su nauju priešu tik 
pagreitino Lietuvos valstybės kūrimosi pro
cesą. Vokiečių atsiradimas prūsų ir latvių 
žemėje 13-jo amžiaus pradžioje gal tik bu
vo priežastis, dėl kurios lietuviai priėmė 
krikštą iš Romos, o ne iš Bizantijos, iš kur 
jiems per rusus kelias buvo lengvesnis.

Sujungęs savo rankose tokius didelius 
plotus, Mindaugas turėjo daug vargo su jų 
buvusiais šeimininkais,' seniau pilnateisiais 
valdovais kunigaikščiais, kurie dabar buvo 
priverstį jo klausyti. Dauguma jų toli gra
žu ne geruoju turėjo pripažinti jo valdžią, 
tad nesiliovė jam priešinęsi. Neklusnius 
savo giminaičius jis iškėlė iš tų tėvonijų ir 
išsiuntė gudų žemių tvarkyti. Tai juos dar 
labiau suerzino, ir jie ėmė organizuoti at
virą kovą prieš Mindaugą. Ypatingai įpykę 
buvo jo brolėnai Tautvilą ir Erdvilas, o 
taip pat ir jų dėdė, žemaičių kunigaikštis 
Vykintas. -Nesantaika ;lietuvių tarpe uoliai 
naudojosi kaimynai: Livonijos kryžiuočių 
ordinas ir Voluinės kunigaikštija. Jiems 
pavyko sudaryti didelę sąjungą prieš Min
daugą, į kurią įėjo žemaičiai, jotvingiai, 
Voluinės kunigaikštija ir Livonijos kry
žiuočių ordinas (1236 m. lietuvių sutriuš
kintas ties Saule — Šiauliais Kardininkų 
ordinas nustojo gyvavęs, jo likučiai susi
jungė su kryžiuočių ordinu, sudarydami 
pastarojo Livonijos šaką).'

Mindaugas tapo priešų apsuptas iš visų 
pusių. Žygį pradėjo Voluinės kunigaikštis 
Danielius, paėmęs Slanimą ir Volkoviską. 
Vykintas, Tautvilą ir Erdvilas drauge su 
Livonijos ordino kariuomene apgulė Min
daugą jo sostinėje, kurią šaliniai vadina 
Voruta. Yra daug spėjimų, kuri Lietuvos 
vietovė tai buvo: jau nemanoma, kad tai 
buvęs Adomo Mickevičiaus taip išgarsintas 
Naugardukas, gal būt tai buvo Liškiava,

Birželis yra. gražiausias mėnuo Lietuvoje. 
Kartu jis yra ir liūdniausias, nes jis mums 
primena tragiškiausias Lietuvos naikinimo 
dienas. Birželis mums taip pat byloja apie 
lietuvių tautos laisvės siekimus, nes birže
lio dienos liudija apie lietuvių partizanų 
sukilimą 1941 metais, nelygioje kovoje iš
stojus nusikratyti okupantu, naikinusiu 
mūsų tautą.

Nepriklausomybės metais kiekvienas bir
želis mums teikdavo džiaugsmą. Tik 1941 
metų birželis skausmu prabilo į lietuvių 
širdis. Auštant birželio 14-tajai į tūkstan
čių lietuvių duris pasibeldė ginkluoti oku
pantai ir įsakinėjo skubiai ruoštis kelionei 
I nežinią. Nebuvo .pasigailima nei kūdikių, 
nei senelių, nei sunkiai sergančių ligonių. 
Apie vidudieni beveik kiekvienoje stotyje 
buvo baigiami pripildyti gyvuliniai vagonai 
nelaimingaisiais. Ir dar vis riedėjo sunk
vežimiai su verkiančiomis motinomis, su 
klykiančiais vaikais. Rinkosi į geležinkelių 
stotis nelaimingųjų artimieji, norėdami 
nors duonos kąsnį, paduoti, ar atgaivinti 
vandeniu trokštančius tvankiuose vagonuo
se, tačiau niekas nebuvo ginkluotų sargy
bų prie suimtųjų prileidžiamas.

Vos tik spėjus ešalonams, lydimiems 
skausmingų aimanų, nuriedėti rytų linkme, 
Lietuva pradėjo slinkti karo volas. Be
sitraukdami raudonieji vykdė baisų terorą. 
Palikti masiniai kapai liudijo apie baisius 
kankinimus nekaltų žmonių. Alpo moti
nos, nukankintų tarpe atpažinusios savo 
valkus, vaikai tėvus ir seserys brolius. Bir
želio kankiniai amžius liudys apie sun
kiuosius lietuvių tautos Išgyvenimus. .

gal Kernavė, o gal net ir Vilnius ... Gele
žiniu priešų ratu apsupto Mindaugo padė
tis buvo kritiška. Priešų jėgos pranašesnės, 
laimėti karą vilties nesimatė. Štai tuomet 
Mindaugas padarė netikėtą manevrą, kurio 
amerikiečiai šiandie kitaip nepavadintų, 
kaip tik brilliant. Mindaugas lengvai išėjo 
iš pavojingos Ir keblios padėties diplomati
jos keliu. Jis išardė priešų sąjungą, susi
taikęs su stipriausiu jos nariu, Livonijos 
ordinu, būdamas tikras, kad tuo būdu silp
nesnieji patys atkris. O taikos sąlyga buvo 
aiški: krikštas.

Mindaugo krikštas. Kryžiuočių ordinas 
skelbė, kad jo apsigyvenimo tikslas Pabal— 
tyje yra atversti paskutinius Europoje pa
gonis, lietuvius. Praktikoje ordinas tai 
dažniausia pamiršdavo, mūsų žemę pūsda
mas, naikindamas ir jo turtus sau grobda
mas. Tačiau Mindaugo vienalaikiul ordino 
magistrui Andriui von Stirland krikšto rei
kalai, atrodo, rimtai rūpėjo. Todėl, kai 
Mindaugas jam pasisakė norįs priimti 
krikštą, jis tuo, be abejonės, tikrai apsi
džiaugė. 1250 metų pabaigoje ar 1251 me
tų pradžioje jis pats su palydovais atvyko 
pas Mindaugą ir pavedė ordino kunigui 
Kristijonui apkrikštyti Mindaugą, jo žmo
ną Mortą, sūnus Rūpeikį ir Ruklį bei bū
rį jo žymių karių bei dvariškių.

Mindaugui priėmus krikštą, jo priešai, 
tikrai, pakriko. Kunigaikštis Vykintas žuvo 
kautynėse ties Tverais, Tautvilą su Erd
vilu pabėgo, Voluinės kunigaikštis daugiau 
nebepuolė. Krašte liko jau neorganizuoti 
Mindaugo politiniai priešai ir seno tikė
jimo šalininkai.

Susitaikęs Mindaugas nusiuntė į Italiją 
pasiuntinius pas popiežių Inocentą IV-jį, 
prašydamas priimti jį apaštališkojo sosto 
globon, įsteigti Lietuvai vyskupiją, ir su
teikti jam karaliaus titulą.

Popiežius Inocentas IV, tas vienas žy
miausių ir veikliausių šv. Petro įpėdinių,

pasirašė 1251 m. liepos 17 d. Milane du 
raštu, atsakydamas į Mindaugo prašymą. 
Pirmuoju jis sveikina „šviesųjį Lutavijos 
karalių“ ir priima Jį į savo globą. Antrojo 
rašto, adresuoto Kulmo vyskupui, vertimas 
iš lotynų kalbos šitaip skamba:

„Inocentas IV vyskupas etc. Garbingam 
broliui Kulmo vyskupui sveikinimai etc. 
Širdis mūsų kupina džiaugsmo, kad Dievo 
Išganytojo mūsų Jėzaus Kristaus malonė, 
apšvietus brangiausią sūnų mūsų Kristuje, 
Mindaugą, šviesųjų Lutavijos (Lietuvos, V. 
S.) karalių, įkvėpė jį mielaširdingai etc.; 
taigi, paimdami tai dėmesin, pavedame, 
kad parinkęs sau keletą prelatų ir vienuo
lių, minėtąjį Mindaugą vainikuotum mūsų 
vardu visos Lltovijos ir visų kraštų, ku
riuos Dievo pagalba jau išplėšė iš netikė
lių rankų arba ateityje galės išplėsti, — 
karaliumi ir kad rūpestingai praneštum 
apie tai visiems, užimantiems ten augštas 
vietas, ir kad jam, kaip katalikų karaliui, 
yra pripažinta visa, kas priklauso kara
liaus garbei, taip tačiau, kad jis pats ir jo 
įpėdiniai pripažintų, jog minėtoji karalystė 
ir kraštai, apie kuriuos kalbama, amžinai 
laikytųsi apaštališkojo sosto, kaip mūsų 
priimti per jo paties prašymus šv. Petro 
nuosavybei ir globai. Priešinančiuosius, jei- 

*gu tokių būtų, kaip riaušininkus, prieš tai 
įspėjęs, paliesi bažnyčios cenzūromis, paša
linant apeliacijas ... Duotas Milane, Liepos 
17 d. popiežiaus pareigų ėjimo mūsų de
vintais metais.“

Pirmasis Lietuvos karalius. Mindaugas 
buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi 1253 
m. Vainikavimą suvėlino ir tų laikų dideli 
susisiekimo sunkumai ir Rygos arkivyskupo 
Alberto noras paimti Lietuvos valdovą ir 
naujai kuriamą vyskupiją savo globon. 
Ordinas savo keliu varė intrigas. Prasidė
jo ilga diplomatinė kova, nes Mindaugas 
norėjo likti nepriklausomas nuo vokiečių, 

(Nukelta į 4 pusi.)

Vienuolika lietuvių tautos kančių birželių
1941-jų metų birželį seka tolimesnis Lie

tuvos naikinimas. Viskas, kas Lietuvos 
laisvės metais buvo sukurta, dabar negai
lestingai priešo naikinama. Lietuvis išplė
šiamas iš gimtųjų sodybų ir tremiamas į 
Sibiro taigas, o jo vieton atkeliamas azija
tas, kuriam suteikiamas lietuvio vardas. 
Lietuvių kaulais grindžiami Sibiro ir Ka
zachstano keliai, lietuvių krauju jau lais
toma Korėjos žemė.

O mes, benamio nedalioj išsklidę laisva
me pasauly? Mes esame gyvi liudininkai 
Lietuvoje esamo skausmo. Nesame visų 
suprasti ir suprantami. Dar daug kas lais
vajame pasaulyj nėra įsitikinęs rytų des
potizmo tikrumu. Mūsų pareiga būti aeaU 
laidžiais šaukliais tragiškojo Lietuvos Ii-,u 
kimo. Minint baisųjį birželį yra būtina ir 
į save žvilgterti. Ar esame savo uždavinių 
aukštumoje, ar kartais neperdaug paskęs
tame naujame gyvenime? Mūsų tremtinių, 
nešančių vergo dalį priverčiamųjų darbų 
stovyklose, skausmas kiekvieną laisvame 
pasaulyj esantį lietuvį pareigoja stoti kovon 
dėl savo žemės laisvės. Ar tatai visi atlie
kame? Ar mūsų tarpe nesiranda užkietė
jusiai besivaikančių pinigą ir užmirštančių 
krašto laisvinimo darbo būtinumą? Ar ne
siranda, tokių, kurie jau pradeda visai ša
lintis nuo lietuviško darbo?

Liūdnojo birželio dienas prisimenant, 
kartų būtina žvilgterti ir į save ir iš savo 
tarpo šalinti pradedančias reikštis negero
ves. Kiekvienam turi būti aišku, jog tėvy
nėn grįžimo atveju reikės duoti atąskarta, 
kaip leidom dienas išsklidę laisvame pa
saulyje. LEONAS KANCAUSKAS.
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V. Mykolaitis-Putinas

ALTORIŲ ŠEŠĖLY ®
Čia ir gavau truputį šnektelėti su ponia Brazgiene. Ir kėdžių. Prie sofos raudona, pliušine staltiese apdeng- 
su daktaru sutarėm kuo puikiausiai. Jis sako, cicili- tas stalelis, ant kurio buvo padėta pora albomų su at- 
kavotas, bet poniutė kunigėlių, matyt, visai nesišalina. virutėmis ir fotografijomis. Prie sienos tarp dviejų

— O tamsta iš kur ją pažįsti? — kreipėsi klebonas langų stovėjo rašomas stalas, netoli nuo jo — spinta
į Vasarį. su knygomis. Kambarį puošė langų uždangalai, pora

— Kaimynai buvome, kunige klebone. Ji — Kle- švento turinio paveikslų ir kilimėlis ties sofa.
viškio klebono, kanauninko Kimšos seserėčia. Prieš — Sėsk ir jauskis kaip namie, — kvietė Stripaitis 
ištekėjimą ten ir gyveno. Per atostogas tekdavo kar- savo svečią, rodydamas jam sofą ir fotelius. — Pakal
tais atsilankyti. bėsime, kaip dera geriem konfratram ir kaimy-

— Kimšos? — susiraukė klebonas. — Nemėgstu to nam.
komedijanto. Ir nesuprantu, už kokius nuopelnus jį Stripaitis buvo matomai gerai nusiteikęs ir pasiry- 
kanauninku padarė. Be to, tai kunigas su abejotina žęs sumegsti su Vasariu kuo geriausius santykius. Pa- 
praeltlml... sodinęs svečią, jis nuėjo į antrą kambarį ir grįžo iš

— Bet jo seserėčia, klebone, nu labai simpatiška, ten nešinas bonka vokiško likerio, dviem stikleliais ir
— nesiliovė žavėjęsis kun Stripaitis, lėkšte pyragaičių.

— Tai ką daugiau girdėjai Naujapoly? — Po pietų tas, žinai, kartais pravartu... Tikiuosi,
— A-a! 4 spalių Naujapoly šventas Pranciškus, nesi griežtas abstinentas?

Pralotas sakė, kad iš Kalnynų vieno lauks būtinai. Ne, Vasaris abstinentas nebuvo. Seimininkas įpylė,
— Kokia tai diena? ir abu ėmė ragauti.
— Trečiadienis. — Na, kaip vakar pasisekė pirmasis pamokslas? —
— Negalėsiu. Važiuokit judu .katras. užvedė šneką Stripaitis.
— Deleguosime, klebone, Vasarį. Jaunas, uolus, ką — E, ne kaip. Menkai buvau pasiruošęs. Ir iš viso

jem reiškia! iš knygos pamokslai tokiem atsitikimam sunkiai gali
— Dėl manęs vis tiek, — sutiko klebonas. — Tik būti pritaikomi.

jei bus į ligonį, kunige Jonai, iš anksto įspėju, kad — Perdaug dar tu jautrus, brolau. Tu manai, kad 
turėsi, pats važiuoti. Rinkis. žmonės ten gilinasi į tai, ką tu sakai? Turinys jiem

— Nebus! — nusprendė Stripaitis. visai nesvarbu. Tik mokėk gerai valdyti balsą. Pas-
Tokiu būdu buvo nutarta, kad į šventą Pranciškų pausk, kur reikia — ir nuo paprasčiausių žodžių baž- 

važluos kun. Vasaris. nyčia ims verkti.
Po pietų .klebonas sėdo prie sąskaitų, o Stripaitis Čia Stripaitis papasakojo atsitikimą, kaip vienas 

pareiškė noro atlankyti Vasarį jo naujame bute. garsus apylinkėj pamokslininkas pravirkdė klausyto-
— Tai ką? Jau įsikūrei? Na, kaip jautiesi? — klau- jus, piešdamas Kristaus kančią. Pastatė, sako, ant kai

šė, permetęs akia tuščius kambarius. no Kalvarijos kryžių trijų dešimtų pėdų aukščio.
— Nieko, priprasiu. O įsikūrimas, kaip matot, dar Klausytojai pravirkę dėl to, kad žodžiai „trijų dešini

ne koks. tų pėdų“ buvę pasakyti griausmingu balsu.
— Žinoma. Visi mes pradedame nuo lovos, stalelio Vasaris nenorėjo sutikti, kad Žmonės jau taip pa

ir kėdės. Pamažu apsistatysi, praturtėsi. Kambariai viršutlnlškai žiūrėtų į pamokslus, o jeigu kur taip ir 
neblogiausi. yra, tai čia pačių pamokslininkų kaltė. Bet Stripaitis

— Prašom sėsti. jo nuomonę išvadino seminaristišku idealizmu ir pra-
— Dėkui. Bet aš pasiūlyčiau eiti pas mane. Bus našavo, kad pats Vasaris po metų pamokslui nesiruoš 

klek jaukiau. Pašnekėsime apie šį, apie tą. Turi laiko? ilgiau kaip 15 minučių.
— Turiu. — Pagaliau, — nusileido vyresnysis vikaras, — tai
Kun. Stripaičio kambariai iš tiesų buvo jaukūs, yra individualus dalykas. Vienas gali ruoštis trum- 

Pirmame, gana erdviame kambary kampe stovėjo gė- piau, kitas ilgiau, o efektas pareis nuo gabumo.
lėtu pliušu aptraukta sofa ir pora tokių pat minkštų — Rūkai? — atvožęs portsigarą pasiūlė Vasariui.

— Imk, bus smagiau. Po metų vistiek rūkysi. Para- lyvausi ir tu, Žodelio kompanijai bus daug sunkiau 
pijos darbas, brolau, perdaug nuobodus ir nervingas, suagituoti žmones. Tu dar esi čia naujas, niekam neį- 
kad iškęstum bent papiroso nepakramtęs. Aš štai jau kyrėjęs, visų simpatijos bus tavo pusėj, ir tavim la- 
šešti metai grumiuosi. Turiu truputį praktikos. biau pasitikės. O jeigu suorganizuosi chorą, bus dar

— Tamstą rodos daugiau visuomeninis darbas do- geriau. Mum svarbu turėti savo rankose kuo daugiau-
mina. šia žmonių. Ir per chorą galėsime veikti. Atsimink, kai

Stripaitis padarė rimtą miną ir reikšmingai kreste- ateis rinkimai į Dūmą, pasirodys, ką reiškia organi- 
lėjo galva. zacijos!

— Reikia, brolyti. Nori, nenori, bet dirbti reikia. Bet Vasaris vis dar svyravo:
Prieš mus, jaunuosius kunigus, atsidaro nauja darbo — Vis dėlto atidėkime šį klausimą dar kokiam mė- 
dirva. Koperatyvai ir ūkio rateliai turės pakelti Lie- nėšiui. Aš turiu dar kiek apsidairyti... Pažiūrėsiu, 
tuvą ekonomiškai ir išvaduoti iš žydų vergovės. Bet koks bus mano tiesioginis darbas. Jei pamatysiu, kad 
jeigu visa tai paims į savo rankas.pirmeiviai, tai bėg- galėsiu, tai padėsiu ne tik formaliai, bet ir iš tiesų, 
darni nuo vilko teksime meškai. Čia mes ir turime pa- Stripaitis siauromis akutėmis tiriamai pažiūrėjo į 
rodyti savo veiklumą. savo svečią ir pats, tarsi, suabejojo.

— Tamstai, rodos, gerai sekasi? — Matai, ekonomines organizacijas kaimo gyveni-
- Stripaitis pripylė po antrą stikliuką ir susidaužęs mo aplinkybėse geriausiai gali vesti vienas žmogus, 

su savo svečiu, sušuko: viską turėdamas savo žinioj. Kitaip, reiks įvesti bega-
— Mesk, žinai, Liudai, mane „tamstavęs“. Vadin- les formalumų ir kanceliariško darbo, o kas tuo užsi- 

kimės, stačiai tu. Aš taip ir pradėjau. Kam čia tos ce- ims ir kam to visko reikia? Pelno mes vistiek neturi- 
remonijos? Klausi, ar sekasi? Taip, organizuot sekasi, me. Ir mum rūpi ne pelnas, bet pats principas. Tai dėl 
bet kovot ir dirbt vienam vis dėlto sunku. Atsiranda to aš ir noriu, kad tu tik formaliai įeitum į mūsų val- 
priešų, kurie kiekvienam žingsny koją kaišioja. Kad ir dybas ir per susirinkimus tartum vieną kitą žodį. Štai 
tas velnias Žodelis... Įsikando tą dividendą ir susi- ir viskas, kuo tu gali man padėti.
rinkimą — ir agituoja, kaip pasiutęs. Ot, dėl to, žinai, Tačiau Vasary vis labiau stiprėjo nujautimas, kad 
aš ir norėjau su tavim pasikalbėti ir stačiai prašyti čia su tomis ekonominėmis organizacijomis dedasi 
tavo pagalbos. kažkas negera ir kad Stripaitis nori arba juo prisi-

— Kuo gi aš čia galėčiau padėti? Sitų reikalų aš dengti, arba įvelti į kokią jam dar neaiškią istoriją,
visai neišmanau. Juk ir seminarijoj ne kartą juos įspėdavo, kad kuni-

— Matai: Žodeliui lengva prieš mane agituoti, ka- gas su ekonominėmis organizacijomis turįs būti labai
dangi aš vienas. Dvi draugijos — ir abiejose aš atstoju atsargus, saugotis kasininko pareigų ir visokių pini- 
visą valdybą. Revizijos komisija nė pasirašyt gerai ne- ginių reikalų. Ir jis nutarė būti atsargus.
moka, o nė vieno clciliko niekur neįsileidom. Lengva — Vis dėlto palaukime dar. kunige Jonai. Pirmiau- 
tokiu būdu agituoti. Bet jeigu mes būtume dviese, da- šia turiu apsibūti. Nežinau, kaip dar bus. Klebonas, 
lykai visai pakitėtų. Sakysime, tu koperatyvo pirmi- matyt, nepatenkintas, kad mane jam primetė. Netru- 
ninkas, aš kasininkas, tu „Žagrės“ sekretorius arba kus gal reiks kitur dangintis.
kasininkas, aš pirmininkas. — Nebijok, — nuramino jį Stripaitis, — paskyrė,

Vasariui Stripaičio pasiūlymas visai nelipo prie šir- tai ir būsi. Kai pasakiau, kad Naujapolio pralotas tave 
dies, ir kitokiomis aplinkybėmis jis būtų tuojau atsi- užtaria, klebonas tuoj sušvelnėjo. Jis narsus tik ant 
sakęs, bet dabar jis varžėsi taip maloniai priimamas ir savo mėšlyno.
vaišinamas. Vasaris pakilo, perėjo porą kartų pet kambarį ir

— Nežinau, — tarė jis abejodamas, — kaip aš čia stabtelėjo ties knygų spinta. Bet čia buvo sukrauti tik 
susitvarkysiu. Buvau manęs užsiimti su choru. Be to, seni seminarijos vadovėliai, lenkiškų pamokslų rinki- 
norėčiau šį tą ir rašinėti. Ir pasiskaityti šį tą reikėtų, niai, „Vadovo“ ir „Šaltinio" komplektai ir dar keletas

— Nu, brolau, čia tau ne seminarija. Čia dirbti rei- knygų iš visuomenės mokslų srities. Kun. Stripaičio
kia, o ne mokytis. Pagaliau galėsi sau ir rašyti ir skai- biblioteka nebuvo nei gausi, nei įdomi.
tyti. Koperatyvas ir „Žagrė“ tau laiko daug neatims. — Na, bet mano brevijorius šiandien dar nejudin-
Aš pats vesiu viską kaip ir vedęs. Aš jau turiu prak- tas, — tarė Vasaris, pažiūrėjęs į laikrodį. — Reik eiti, 
tikos ir tą darbą mėgstu. Tu tik formaliai. Kur reikės Ačiū už vaišes, kunige Jonai.
pasirašysi, į susirinkimą ateisi, šį tą pakalbėsi... Svar- — Nėr už ką. Einu ir aš. Dirstelsiu į krautuvėlę,
bu, kad neatrodytų, jog viską aš vienas dirbu. Kai da- kaip ten Petras sudėstė parvežtas prekes. Ateik pa-
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Lietuviai visame pasaulyje
Lietuvio tremtinio laiškas iš Korėjos Siūlo Kanadoj steigti „Mažąją Lietuva“

Nemaža lietuvių, paskutiniais metais nu
vykusių Amerikon, buvo paimti kariuome
nėn. Yra kovojančių Korėjos fronte. Čia 
pateikiamas laiškas vieno lietuvio tremti
nio, esančio Korėjoje. Laiškas rašomas Či
kagoje gyvenančiam broliui. Iš šio laiško 
aiškėja, kad žymią dalį Korėjoje esančių 
amerikiečių daliniuose vyrų sudaro kita
taučiai. Red,

Džiaugiuosi, kad man liko viso tarnauti 
tik 13 mėn. iš 21. Turėčiau išeiti iš kariuo
menės kitą metą birželio mėnesi, jei nepra
ilgins metams, kas yra labai galimas daly
kas, Am. kariuomenėj. Iš tų 13 mėn. ti
kiuos Išbūti Korėjoje 9-10 mėn. Jau čia esu 
7 savaites ir laikas paprastai gana greit 
prabėga, nes esu užimtas. Vienom dienom 
vykstam | frontą atlikti misijų, kitom tu
riu sargybą arba pamokas. Šiuo metu prak
tiku© juos su transitu ir teodolitu matuoti; 
sunkiausia nuimti poziciją nuo saulės. Jie 
nori iš manąs padaryti matininką-topogra- 
fą, kas, aš manau, yra mano didelė laimė.

dėję kitą virvę ant kaklo, atvarė į postą. 
Amerikiečiai pradžioje stebėjosi, nes gal
vojo, jog tai naujas komunistų šposas, ku
rių čia netrūksta.

Kiek žinau, gana daug mano prietelių 
yra kariuomenėj. Buvo penki ir su mani
mi, bet tik su vienu atvykau iki Japonijos, 
kur mus atskyrė. Tad be laiškų niekur lie
tuviškai neturiu progos kalbėti. Su ameri
kiečiais sugyvenu gana gerai, išskyrus tik 
pasitaikančius nnuomonių skirtumus. Čia 
kariuomenė sudaryta iš įvairių tautybių vy
rų. Yra ir net daug brooklyniš- 
kių žydų. Jie, nors ir turi savo tipiškų 
žymių, daug skiriasi nuo europiečių ir to
dėl su jais maloniausiai sugyvenam. Bet 
europinių, buvusių „dypukų“ žydų, kurių į 
Ameriką atvyko labai daug, čia kariuo
menėje neteko matyti. Yra daug italų ir 
kitų tautybių karių. Plaukiant į Japoniją, 
iš vyrų ’/s buvo užsieniečiai JAV kariai. 
Atseit, nepiliečiai. Tas man nepatinka, tad 
prieš išvykdamas klausiau apie pilietybės

reikalus. Sakiau, jog pereito karo metu 
buvo įstatymas, kad nepiliečiai kariai po 3 
mėnesių tarnybos automatiškai būdavo įpi- 
lietinami. O man atsakė, kad dabar ne ka
ras, o tik „police action“, ir aš pilietybę 
gausiąs tik po penkerių metų, kaip ir visi. 
Atseit, kraują lieti galima .. Tiesa, ant 
mano tarnybos lapo užrašė „natūralizuo- 
tas“, nors iš tikrųjų nesu. Tad pirma 
proga, jei kuris iš karininkų prisikabina, 
prikišu jiems š| nemalonų faktą, ir jie nu
tyla, nors bando argumentuoti. Dabar, pa
tekęs | kariuomenę, pamačiau, kad reikia 
drožti viską j akis, tada apsiramina ir ima 
tave gerbti, kaip sau lygų.

Man biskj nepatinka kai kurių vyrukų 
stumdymas nekaltų civilių. Kai kurie žmo
nės jaučiasi gali daryti viską su tais ne
laimingaisiais.

Taigi, tiek šiuokart iš mano gyvenimo 
JAV kario tarnyboje, Korėjos karo lauke. 
Laukiu iš Jūsų laiškų!

Jūsų Feliksas.

Kafiadiečių savaitraštis The Star Weekly 
atspausdino ilgėlesni straipsni apie ūkinin- 
kavirrio galimybes didžiuose iki šiol nenau
dojamuose žemės plotuose, nuty^usiuose 
pagal Aliaskos plentą. Esą 200 000 dkrųjįe- 
nąudojamos žemės, kuri, tyrinėtojų pareiš
kimais, esanti žymiai našesnė, negu Mani- 
tobos prerijose. Valdžia žemės akrą par
duodanti po 3 dolerius. Tačiau pradžiai te
reikią už akrą įmokėti tik po 50 kanadiškų 
centų.

Straipsnio autorius, pateikęs nenaudoja
mos bet naudotinos žemės plotų geografinę 
padėti ir įsikūrimo peerspektyvas, toliau 
nurodo pavyzdžiais, jog Kanadoje esanti 
visa eilė kolonijų, kurias sudaro vokiečiai, 
ukrainiečiai, islandiečiai ir kt. tautybės. Jos 
sudariusios gražias kolonijas. Pagaliau lyg 
ir bandoma daryti priekaištų Kanadoje gy
venantiems lietuviams, kurie esą „labiau
siai nesocialus elementas“ Kanadoje. Kai 
kitos Kanadon atvykusios tautinės grupės 
sudariusios ūkio bendruomenes, to negali
ma pasakyti apie lietuvius.

viams Kanadoje įkurti Maža ją Lietuvą). GI 
kol nebus susisiekimo, tol pradėjusieji ūki
ninkauti susidurs su ūkio gaminių pristaty
mo sunkumais. Svarbiausia, atrodo, lietu
vių. platesnio nesimetimo į ūkininkavimą 
priežastimi bus ta, kad jų dažnas nenori 
ilgesniam susirišti su vietos gyvenimu, nes 
lūkuriuoja momento, kada galės grįžti j sa
vo išlaisvintą kraštą. Galiausiai naujasis 
imigrantas pirmoje vietoje metasi | tokias 
darbo sritis, kurios jam atrodo pelninges
nės. P. L.

Is Šveicarijos lietuviu 
gyvenimo

Lietuviai veterinarijos daktarai. Šveica
rijoje šiuo metu gyvena trys veterinarijos 
gydytojai: dr. med. vet. Petrąs Radvila, dr. 
med. vet. Vacys Dargužas ir vet. gyd. Al
fonsas Kušlys.

Dr. Radvila Berno universitetą baigė 
1932 m. ir dabar dirba Šveicarijos serumų

Daug geriau negu gulėti apkase, o papras
tai būnu užfrontėj bent 8—10 mylių užnu
gary, išskyrus, žinoma, kai išvykstam 
trianguliuoti artilerijai. Kai frontas trupu
ti pasistumia, matome šimtus mūsų darbo 
aukų—žuvusių kiniečių. Jais čia niekas 
nesirūpina, tad, šiltesniam orui esant, nes
magu. Kartu truputi pribljau, kad, mums 
taip belaipiojant kalvomis (o jų čia pasi
taiko iki 500—600 metrų aukščio), užklup
sime dar besislapstančius komunistus. Tad 
būtų blogą, nes paprastai mes einame 
dviese ar trise. Bet iki šiol tokių šposų ne
pasitaikė, o ir banditų nesigirdi. Anksčiau 
buvo, bet buvo išvalyti. Vieną dieną, tiesą 
pasakius, mes buvom pasigavę vieną Š. ko
rėjietę Atrodo, vargšas buvo likęs vienas 
gyvas iš bataliono, kuris buvo perėjęs prie 
Kimpo per Karo upę. Buvom porą kartų 
apšaudomi, kai traukėmės, kadangi prasi
veržę kiniečiai kalnais pėsti užbėga už 
akių ir puola. Dabar situacija aprimo, bet 
girdisi, jog kinai vėl koncentruoja mases. 
Tur būt, vėl trauksimės. Pasitraukimas,

Belgijos lietuviai aktyvina veikla
Liežc. Liežo apylinkės lietuviai perdaug 

išsimėtę, kad būtų galima tinkamai ir 
oragnizuotai ką nors nuveikti. Sklandes- 
niam veikimui įgalinti š. m. birželio 10 d. 
apylinkė susiskirstė į 5 seniūnijas: Liežo 
miestas, Kinkimpois, Herstęl ir Charatte,
— seniūnas Šidlauskienė. Antroji - Mon- 
tegnėe, Ans, Fanny ir Glain, vadovauja 
Minkūnas, J., ir Mulevičius. Trečioji - Til- 
leur, Terril ir aplinka, seniūnai ZZiulpa ir 
Visockis. Ketvirtoji — Seraing ir apylin
kė, seniūnas Draugelis ir Kriaunaitis. 
Penktoji — Prayon, Trooz ir Fraipont, va
dovauja Varanavičius.

Tam pačiame susirinkime „Concordia“ 
kavinėje sudarytas Liežo apylenkės savišal
pos komitetas: pirm. P. Sekmokas, nariai
— Pauliukonienė, Tamulienė, ir Grėbliaus- 
kienė. Komiteto tikslas^— kuo daugiausia 
suaktyvinti ir išplėsti savitarpinės pagel-

bos veiklą. Tam tikslui aukos bus renka
mos kas du mėn.

Pirmo aukų rinkimo metu surinkta 3175 
fr. Visiems tautiečiams prisidėjusiems au
komis nuoširdus ačių. Iš tos sumos 600 fr. 
vienkartinė pašalpa suteikta Ed. Cinzai, 
dalis paskirta Vokietijoje esantiems ligo
niams ir silpniems seneliams, vaikams naš
laičiams. Kita gi dalis laikoma atsargoje 
staigios nelaimės ištiktiems tautiečiams 
sušelpti.

Šis savišalpos fondas {steigtas visai Bel
gijai.

Susirinkimui vadovavo kultūrinių reikalų 
vedėjas Dr. Sekmokas. Susirinkimo metu 
buvo iškelta kelios {domios mintys. P. Sek- 
moko nuomone, kodėl gi negalėtų, pav. 
Kanados lietuviai sudaryti Belgijos lietu
viams gelbėti fondą. Jeigu kiekvienas dir
bantysis Kanados lietuvis tam tikslui dėtų

Toliau iš minėto straipsnio matyti, jog 
siūlomuose šiaurinės Kanados plotuose pra
dėjus ūkininkauti, tenka skaitytis su vilti
mi nugalėti įsikūrimo sunkumus maždaug 
10 metų būvyje. Pirmiausia tiems plotams 
surišti su didesniais centrais reikalingas 
nutiesti geležinkelis (jo reikalingumą pri- 
pažysta ir straipsnio autorius, siūląs lietu-

bent po doleri, susidarytų suma, kurios dė
ka Belgijos lietuviai paskolos būdu galėtų 
nuvažiuoti j Kanadą, ten uždirbę grąžintų- 
pinigus. Vėliau būtų galima tokia suma 
pasinaudojant ir kitiems Kanadoje pagel
bėti. Latviai ir estai savo organizacjų dė
ka jau senokai persikėlė i jų norimas 
šalis.

Paliečiant seniūnų pareigas tautiečių tar
pe, jiems teks platinti lietuvišką spaudą, 
išrinkti prenumeratų pinigus, rinkti nario 
mokesti, savišalpos aukas, pagelbėti visuose 
kituose kultūriniuose reikaluose. G. S.

nors ir tvarkingas, vis tik nesmagus biznis. 
Visą laiką be miego ir purvini, sušalę. Tas 
pats ir su sargybomis. Man tenka kas ket
virta naktis. Dabar, šį laišką rašydamas, 
irgi esu sargyboje. Vakare, naktį buvo bai
si audra, tad buvau visas peršlapęs, o 
grjžus ir palapinė plaukiojo, tad jaučiuos 
truputi nekaip. Tie blogi orai kenkia ne tik 
mums asmeniškai, bet, svarbiausia, sulaiko 
oro pajėgų veiklą, kurios čia daug dirba.

Pietų korėjiečiai žmonės gana malonūs 
ir mandagūs, nors gana atsilikę ir apsilei
dę. Bendrai nešvara priskaitoma daugiau 
prie karo pasėkų. Šiaip gyvena molio krės- 
tosoJjakūžėse su šiaudiniais .slogais. Šiau
dai čia medžiaga visam kam. Aria mediniais 
plūgais. Sostinė Seuolas buvo puikus mies
tas. Čia mes daug dirbame, tad teko visur 
gerai apžiūrėti. Dabar apdaužytas, be langų 
ir beveik tuščias, nes komunistai beveik 
visus galinčius dirbti vyrus ir moteris iš
sivarė. Čia daug modernių, o ir savotiškų 
pastatų ir paminklų. Ypač daug čia yra 
vaikų, benamių, kurių man labai gaila. 
Daug dalinių turi po porą, kuriuos rengia 
ir jais rūpinasi.

Bendrai, šis karas atrodo lyg sportas. 
Stumdosi šituo pusiasaliu iš galo į galą 
beviltiškai. Jei duotų daugiau vyrų, būtų 
seniai susitvarkyta; dabar tik užtenka, o 
čia priešo eina masės. Žinoma, daug sunai- 
kinam, bet kas iš to? Ateina nauji, kurie 
kaip potvynis vėl apsemia. Vadinamieji 
Jungtinių Tautų sąjungininkai atsiuntė po 
porą dalinėlių ir didžiuojasi padedą kovoj.

šiandien skaičiau, kaip trys korėjiečiai 
vaikai atgabeno pasigavę kinietį į ameri-

Kultūrinio gyvenimo temomis
Garbinga sukaktis

šiais metais profesoriui Dr. P. Jakubėnui 
suėjo 80 metų. Garbingasis sukaktuvinin
kas šiuo metu gyvena Šveicarijoje, kur ga
vo prisiglausti senelių prieglaudoje.

Lietuviškojo gyvenimo plotuose prof. Ja- 
kubėnas yra išvaręs didelius barus.

Gimęs Biržų apskrityje 1871 m. balan
džio 11 d., Jakubėnas baigė gimnaziją Min
taujoje, o' teologiją licenciato laipsniu bai
gė Dorpato (Tartu) universitete. Mokslui 
pagilinti Jakubėnas Jankė Erlangeno uni
versitetą Vokietijoje. 1899 m. buvo įšven
tintas Biržų evangelikų — reformatų para
pijai antruoju kunigu.

Nuo šio laiko Povilas Jakubėnas dar la
biau pasineria į visuomenini gyvenimą. 
Jis steigia liaudžiai knygynėlius (prie šio 
darbo prisidėjo ir „knygnešių karalius“ 
Bielinis), jis organizuoja kooperatyvus, tel
kia ugniagesius, leidžia kalendorių. Jam 
ypač rūpi liaudies švietimas. 1908 m. (stei
gė Biržuose 4 klasių mokyklą, kurioje pats 
mokytojavo. Joje buvo dėstoma ir lietuvių 
kalba. Ši mokykla išleido apie 300 susipra
tusių lietuvių Ir lietuvaičių. 1913 m. (stei
gė Biržuose lietuvišką spaustuvę tikslu 
leisti pigias knygas.

Kilus pirmajam pasauliniam karui, buvo 
priverstas keltis Rusijon. Bet Ir ten pasi
liko lietuviškojo gyvenimo sūkuryje. Pe
trapilyje buvo nukentėjusiems dėl karo 
šelpti centro komitete, paskum išsikėlė ( 
Voronežą, kur mokytojavo M. Yčo gimna-

kiečių linijas. 12—15 apmušė jį lazdomis zijoje. Grįžęs į Lietuvą 1918 m., Jakubėnas

1933 m. Taip pat suorganizavo Biržų smul
kaus kredito banką, kuris suvaidino didelį 
vaidmenį tenykščiame ūkiniame gyvenime.

Ne mažiau reikšmingas Povilo Jakubėno 
veikimas tikybinėje srityje. Jis iš pat savo 
kunigystės pradžios nesitenkino vien tiktai 
darbų savo parapijos ribose, bet ėmė orga
nizuoti lietuvių evangelikų - reformatų gy
venimą visoje Lietuvoje. Jau 1903 m. jis 
buvo išrinktas Vilniuje ev.-reformatų sy- 
nodo nuolatiniu sekretorium, o 1919 m. jis 
sušaukė pirmąjį nepriklausomos Lietuvos 
ev. — reformatų syntdą, kuris išrinko jį 
konsistorijos (vykdomojo organo) vicepir
mininku. 1922 m. Jakubėnas išrenkamas 
Lietuvos Ev.-Reformatų Bažnyčios super- 
intendantu, o 1925 m. — generaliniu super- 
intendantu. 1926 m. pakviestas profesorium 
į Lietuvos universitetą, kuriame buvo 
evang. teologijos fakulteto dekanas. Nuo 
1926 m. iki pat bolševikų okupacijos reda
gavo dvisavaitinį religiniai — kultūrinį 
kaimo žmonėms skiriamą laikraštį „Sėjė
jas**. Prof. Jakubėnas yra parašęs visą eilę 
mokslo darbų. Jis yra atstovavęs Lietuvos 
evangelikams daugelyje tarptautinių kon
gresų.

Sulaukęs žilos senatvės, garbingasis su
kaktuvininkas, misdamas benamio nedalia, 
turėjo prieglobsčio ieškoti senelių prieglau
doje. v Šv. I.

. Literatūros Konkursas
VT Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba skel-

1. Veikalas skiriamas jaunimo teatrui ligi 
16 metų amžiaus.

2. Veikalo idėja-žadinti tėvynės meilę. 
Turinys gali būti paimtas iš Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo, iš kovų meto už 
nepriklausomybę, iš paskutinio karo meto, 
ar partizanų žygių, okupacijų, iš tremties 
gyvenimo.

3. Veikalas turi būti kelių veiksmų, apy
tikriai per dvi, o ilgiausiai per pustrečios 
valandos suvaidinamas, (skaitant ir per
traukas.

4. Veikalas turi būti visai originalus ir 
niekur dar nespausdintas.

5. Konkurso terminas — 1951 metų gruo
džio 31 diena. Ligi tos dienos autoriai sla
pyvardžiais pasirašytus veikalus, o uždary
tam voke nurodę ir savo tikrąją pavardę 
bei adresą, įteikia Amerikos Lietuvių Tary
bai, 1739 So. Halsted St. CHICAGO, Ill./ 
USA.

6. Už du geriausius veikalus Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnyba skiria dvi premijas 
1 — 1200 DM ir 11 — 800 DM, jei autoriai 
gyvena Vokietijoje, arba 250 dol. ir 150 dol., 
jei autoriai gyvena kitur.

7. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas
vėliau. ♦

8. Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba pasilie
ka sau teisę įsigyti premijuotus veikalus 
nuosavybėn, sumokėdama už juos auto
riams sutartą honorarą.

9. Dėl informacijų konkurso reikalais 
prašoma kreiptis į Lietuvybės Išlaikymo

ir, surišę rankas ryžių šiaudų virvėmis, už- įsteigė Biržuose gimnaziją, kurioje dėstė iki
bia konkursą scenos veikalui parašyti šio- Tarnybą, adresu: Jonas Makauskis, (14b)
mis sąlygomis: REUTLINGEN, Lederstr. 94, Germany.

ii- skiepų institute, kur gamina humaniš
kus ir veterinarijos skiepus.

Dr. Dargužas baigė Berno universitetą r 
1948 m. Po studijų mokslo pagilinimo tiks-- 
lais pusę metų išbuvo Anglijoje. Sugrįžęs., 
į Šveicariją, Dr. Dargužas ėmėsi veterina
rijos praktikos Thune. Pusę laiko jis betgi . 
pašvenčia mokslo darbui, atlikinėdamas 
vyriausiai kraujo tyrinėjimus (kraujo pasi
keitimas įvairiose aukštumose). Šioje sri
tyje dirbo su Žūricho univeresiteto prof.. 
Hesse, Nobelio premijoj laureatu. Du dar- - 
bus Dr. Dargužas yra paskelbę^ apie ko
balto veikimą kraujuje, o kitus tris darbus ■ 
parašė apie kraujo pasikeitimą pas sergan
čius snukio ir nagų liga gyvulius. Šie dar
bai, pasirodę Achweiz. Archiv fūr Tier- 
arzte ir Actą Hematologica, vėliau buvo 
atspausdinti atskiru atspaudu.

Vet. gyd. A. Kušlys, baigęs Berno uni
versitetą 1950 m., dabar dirba kaipo asis
tentas to pat universiteto vet. bakteriolo
gijos institute ir ruošia daktaratą.

Davosc šiuo metu gydosi keturi lietuviai: 
Jadvyga Kunickaitė, dr. med. K. Augevi- 
čius, dipl. teisininkas Andrius Koniukovas 
ir Ponelis. Ligbhiai jaučiasi atskirti nuo 
likusių tautiečių tiek Šveicarijoje, tiek ki
tuose kraštuose. Nors jų gyvenimo sąlygos 
gal kiek ir geresnės nekaip, pav., Vokieti
joje, bet vis dėlto jie būtų labai dėkingi 
už moralinės ir materialinės paramos su
teikimą.

Senelių ir ligonių atvykimas Šveicarijon. 
Šveicarijos vyriausybės priimti nuolatiniam 
apsigyvenimui ir globai atvyko šie tautie
čiai: Milvydienė Marija (apsigyveno Pen
sion Strela, Davos-Platz); Brazaitis Mečys 
(Sanatorium VrtallęnstadthrVg); Jakaitis-'^ 
Jurgis (Heiisfattė Appisberg bei Manne----
dorf); dailininkas Mackevičius Jonas (Blin- 
denalteresheim St. Gallen) ir jo duktė Dr. 
Augevičienė su dukrele.

Elena Vaitkevičiūtė baigė Zūricho uni
versitete odontologijos mokslus ir pradėjo 
dirbti Glaruse kaipo dantų gydytojo asis
tentė.

Tomas Pečiulionis, generolo Pečiulionio 
sūnus, neseniai įsigijo Zliricho politechni
kume inžinieriaus diplomą ir dirba savo 
srityje to paties politechnikumo atliekamus 
darbus. Jo sesuo baigia medicinos studijas.

Agnė ir Katrė Peldžlūtės šį pavasari iš
laikė kvotirhus ir įsigijo psichiatrijos sese
rų profesiją. Peldžiūtės yra kilusios 
iš Klaipėdos krašto, Pagėgių apskri
ties. Abi seserys atvyko iš Vokietijos į 
Šveicariją 1948 m. |stojo praktikuoti |Wal- 
dau bei Miinslngeno psichiatrines ligonines.'

Alina Linderylė baigė šį pavasari Berno 
sekundarinę mokyklą ir pradėjo mokytis 
kaipo laborantė Berno universiteto vet. 
bakteriol. institute.

žiūrėti, pamatysi, kokių špilkų bobom parvežiau. Sek
madieni mergų neapsiginsime. *

Pasiėmęs brevijorių, kun. Vasaris išėjo i sodą, bet 
graži saulėta rudenio popietė traukė žvilgsnį ne į mal
daknygės lapus, bet į apsiūkavusius laukus, i paruda
vusi netolimo dvaro parką, į pamiškį, ar paežerį — 
žodžiu, kur nors toliau nuo tos taip nevaišingai priė- 
musios klebonijos ir nuo tų konfratrų, kurie ir savo 
darbais ir dvasia jam buvo visai svetimi. Vasaris nu
tarė eiti pasivaikščioti kur nors toliau ir susipažinti su 
naujos savo buveinės apylinkėmis.

Išėjęs iš klebonijos sodo, jis pasuko dešinėn link 
dvaro, nes čia kelias buvo geresnis ir vietos gražes
nės. Jis žinojo, kad už dvaro ras ežerą ir pušynėli — 
ir šitą vietą jo vaizduotė piešė romantiškiausiais gam
tos vaizdų dažais.

Dvaras, pro kur| jam reikėjo eiti, buvo tas pats, iš 
kurio Kalnynų klebonas nuomojo lauko. Klebono nuo
mone, dvaro reikalai buvo gerokai pašliję, dėl to jis 
metai iš metų lūkuriavo, ar negaus visai atpirkti nuo
mojamą sklypą.

Dvaras priklausė surusėjusiam baronui fon Reine- 
kei, kuri žmonės vadino, stačiai, Rainakiu — ir tai jam 
labai tiko, nes akis turėjo iš tiesų rainas. Pats baronas, 
sako, išgirdęs sulietuvintą savo pavardę, buvo ja visai 
patenkintas. Rainakis, jam atrodė, skamba visai grai
kiškai, rimtai, tuo tarpu vokiška pavardė primena po
puliarią pasaką „Reineke-Fuchs“... Iš tiesų, licėjuje 

flr vėliau Mlincheno universitete, ypač pirmą semestrą 
1 Rainakučiui jo draugai nuolatos įkyrėdavo, pravar

džiuodami „Reineke-Fuchs, Reineke-Fuchs“ .. Trečia
me semestre jis dėl to pravardžiavimo turėjo dvikovą 
ir gavo rapyros smaigaliu geroką brūkšnį per žandą. 
Šitos žaizdos randas jam garbės nepadarė, ir jis veng
davo aiškinti, kad dvikova buvusi dėl „Reineke-Fuchs“.

Pramintas Rainakiu, jis pajuto simpatijos lietuvių 
kalbai, staiga tapusiai jo akyse t#ip panašiai | gar
bingas klasiškosios senovės kalbas. Netrukus po to, iš 
Kalnynų klebono, dar Platūno pirmatako, jis gavo 
Nesselmano išleistą su vokišku vertimu Duonelaiti ir 
su malonumu jį perskaitė. Jis išmoko keletą dešimtų 
lietuviškų žodžių ir nepaprastai mikliai mokėdavo jais 
operuoti, kai tekdavo Šnekėtis su dvaro žmonėmis ar
ba šiaip, progai esant, pasigirti lietuvių kalbos mokė
jimu. Baronas Rainakis turėjo savo charaktery šiek tiek

komiškų ir maniakiškų bruožų, bet už tat buvo niekam 
nekenksmingas ir geros širdies žmogus. Kalnynų dvarą 
jis paveldėjo iš savo viengungio dėdės keleriais metais 
anksčiau, negu kun. Platūnas atsikėlė į parapiją kle
bonauti, bet jiedu pasipažino tik tuomet, kai klebonas 
ėmė intensyviau ūkininkauti. Javų ir gyvulių veisles 
gerinimo reikalai pastūmėjo kleboną susinešti su dva
ro ūkvedžiu, o per ji ir su pačiu ponu. Bet pažintis ilgą 
laiką pasiliko gana tolima. Ponas buvo ne katalikas, 
retai dvare sėdėdavo, o reikalam atlikti dažniausiai 
pakakdavo ūkvedžio.

Bet štai vieną vasarą baronas parvažiavo | dvarą 
su jaunute gražia žmona. Ponia baronienė buvo len
kaitė ir katalikė, išauklėta religijos formose ir kartas 
nuo karto pasigendanti dvasiško maisto. Palaikyti san
tykius su Bažnyčia jai buvo gero išauklėjimo ir poniš
ko stiliaus reikalas. Tad ponai baronai, kada tik par
važiuodavo i dvarą, vizituodavo kleboną, gausiai auko

davo bažnyčiai ir kviesdavo kunigus pietų arba va
karienės. Jeigu Kalnynų klebonas būtų buvęs mažiau 
šykštus, o labiau kultūringas, tai santykiai su dvaru 
būtų susidarę ne vien korektiški, bet ir draugiški.

Kun. Vasaris iš zakristijono ir Julės jau žinojo, kad 
ponai baronai, važiuodami žiemai į šiltus kraštus, už
suko i dvarą ir kad netrukus, turbūt, atsilankys kle
bonijoj. Eidamas pro dvaro sodą, jis smalsiai žvilgčio
jo i aną pusę tvoros, bene pamatys paslaptinguosius 
ponus baronus ar bent kokį jų gyvybės ženklą. Dvaras 
ir jo gyventojai Vasariui visados atrodydavo apsupti 
kažkokio paslaptingumo ir romantikos. Sode jis nieko 
ypatinga nepastebėjo. Sodas buvo didelis, iš kraštų 
apaugęs aukštomis liepomis, viduj obelys ir kriaušės 
linko nuo vaisių daugybės. Priėjęs vidurinę alėją, jis 
pamatė dviejų aukštų mūrinio rūmo fasadą. Jam pa
sirodė, kad sodas buvo švariai laikomas, o rūmai sti
lingi ir gražūs.

Toliau kelias, aplenkdamas dvarą, sukosi i dešinę 
ir kilo i kalneli. Kunigas peršoko grabę ir padirvio ta
ku leidosi tolyn. Jis jautėsi kaskart gūvesnis, tartum 
kiekvienas žingsnis ji vis labiau skyrė nuo naujo gy
venimo nemalonumų. Šita giedri rugsėjo pabaigos die
na kėlė jame tą giedrą, lengvą nerūpestingumą, kuriuo 
gamta apdovanoja ją mylinčius žmones, nors jie būtų 
ir didžiausių rūpesčių slegiami.

Kunigo Liudo Vasario kunigavimo karjeroj patirti 
rūpesčiai ir nemalonumai, tiesa, dar nebuvo labai di
deli, vis dėlto ir po jais jau slėpėsi ne vienas svarbus 
vyriausiojo bandymo klausimas: kaip tu priimsi ir nu

galėsi savo pašaukimo pareigas ir sunkenybes, kaip tu 
priimsi gyvenimo reiškinių įvairybę, kokia nusistos ta
vy pagrindinė nuotaika, kiek tu būsi atsparus lauku
jam pasauliui ir vieningas savy, — toks tu būsi ir ku
nigas.

Vasaris, seminarijoj daug kankinęsis ir abejojęs dėl 
savo pašaukimo, savo kunigavimo pradžios bandymam 
buvo ypatingai jautrus. Jis žinojo, kad dabar jau visos 
svarbiausios jo likimo spyruoklės yra užsuktos ir pa
leistos i darbą. Ir štai dabar pamažu iš (vairių sukrė
timų, smūgių ir vingių jam teks kęnstatuotl, ar tų 
spyruoklių veikimas yra suderintas ir eina viena 
kryptimi, ar jos neužsiteršia šiukšlėmis ir ar turi pa
kankamai tajnprumo.

Seminarijoj viskas buvo pagrįsta teorija, geromis 
viltimis ir norais, apsaugota izoliavimu ir drausme. Čia 
gi bus ne tik bandymas, bet realus ir ilgas gyvenimo 
darbas, praktika, kurią išlaiko tik tie, kurių pajėgos 
suderintos, koordinuotos ir atikinka vykdomą uždavinį 
ir siekiamą tikslą. Nei geri norai, nei laisva valia, nei 
nusikaltimas ir nuodėmė čia neturi lemiamos reikšmės. 
Nes jeigu du lygiai paruošti ir lygiai gerų norų kuni
gai po 30 metų vienas tampa vyskupu, o antras slaptu 
ateistu arba ekskunigu, tai nejaugi čia nuopelno, ar 
nuodėmės, stiprios, ar silpnos valios klausimas? Kur 
tie momentai, kurie antrojo kelią pakreipė priešinga 
linkme? Dėl ko įvyko pirmasis momentas esant dar 
geriem noram ir tvirtam pasiryžimui ištverti? Dėl va
lios silpnumo, dėl Dievo malonės stokos? Bet juk tai 
ne nuo mūs pareina. Vadinasi, taip turėjo būti. Ir 
jeigu nenorime tapti fatalistais, turime pasakyti, taip 
įvyko dėl to, kad antrojo pajėgos ir visa jo esmė ne
buvo suderinta su tikslu, ar bent jo siekiamomis prie
monėmis.

Jeigu jaunam kunigui Vasariui jo kamendoriavimo 
pradžioj būtų kas iškėlęs fatališką dilemą arba-arba, 
greičiausia, jis būtų atsakęs, kad tai kunigų kategori
jai, kurią ta dilema liestų, jis nepriklausąs; kad jis 
gal nepasieks kunigiško tobulumo, kad jis gal sustos 
pusiaukelėj, kad jis gal pražudys savo talentą, bet at
gal, priešinga kryptim, nepasuks. Iš tiesų gi, jau vien 
dėl to, kad jis budriai sekė savo vidaus gyvenimą ir 
kvalifikavo įspūdžius, jie savaime krovėsi į tos dilemos 
svarstykles: arba tavo siela atitinka kunigystės tikslą, 
ir tu liksi geru kunigu ligi galo, arba neatitinki — ir 
tu pasuksi atgal, bet nesustosi pasiaukelėj.

Kun. Vasaris nė nepasijuto, kaip sparčiais žings
niais pasiekė kalnelio viršūnę. Jis sustojo, giliai at

sikvėpė ir, nusiėmęs skrybėlę, apsidairė aplinkui, gė
rėdamasis apsupančiu jį reginiu. Atsigr|žęs atgal, jis 
pamatė pakalnėj visus dvaro trobesius ir sodą, to
liau pro medžius kyšojo klebonijos stogai, Kalnynų 
bažnytkaimis ir už viską apylinkėj aukštesnis baž
nyčios bokštas. Pasisukęs vėl į tą pusę, kur ėjo kelias, 
kunigas netoliese kairėj pamatė nedideli ežerėlį, ku
rio vanduo iš tolo atrodė dar mėlynesnis, negu gie
dras to popiečio dangus. Anoj ežerėlio pusėj kalvos ir 
kalneliai su ūkininkų trobesiais ir medžiais siaurino 
regini, ir pats ežerėlis dėl to atrodė mažesnis, negu* 
buvo iš tiesų. Priešais, prie kelio tarp dvaro laukų ir 
kaimo, driekėsi nedidelis pušynėlis, o iš dešinės dva
ro laukai ėjo ligi pat miško, kuris, kaip kokia tarnai 
siena, baigė reginį.

Klaidžiodamas akimis nuo ežerėlio, per pušynėlį 
ir dvaro laukus ligi pat miško, ant vienos kalvos ku
nigas pastebėjo tris keistos išvaizdos raitelius. Iš pra
džių jis pamanė bene bus tai koki kareiviai, ar poli
cininkai, bet tuojau įsitikino, kad ne. Raiteliai buvo 
apsivilkę tamsiais, o gal ir visai juodais drabužiais, 
bet jų baltos krūtinės švietė iš tolo. Du dėvėjo apskri
tas, mažais bryliais skrybėlaites, -o trečias, iš pažiū
ros stambiausias, pilką kepuraitę. Jie visi trys ant gra
žių sartų arklių pamažu leidosi vieno kalnelio šlaitu, 
ir kun. Vasaris atsidėjęs sekė šitą, dar niekad nema
tytą vaizdą. Z

Nusileidę nuo kalnelio, jie stabtelėjo ir apie kaž
ką tarėsi, mostaguodami rankomis. Staiga vienas skry
bėliuotas, kurio krūtinės baltumas ir liemens laibumas 
krito kunigui i akis, sudrožė, suskatino arklj, ir šuo
liu, kaip pasiutęs, leidosi lėkti per gryną lauką. Va
saris nuo savo kalnelio matė, kad raitelis lekia stačiai 
ant plataus griovio, iškasto nubėgti vandeniui iš dirvų 
| ežerėlį. Raitam peršokti griovį atrodė nemenkas 
daiktas, bet raitelis dar labiau supliekė arklj, kilstelėjo 
pavadžiais ir laimingai perskrido į kitą griovio pusę. 
Sis, matyt, ir buvo jojimo tikslas, nes raitelis sustojo, 
atsigręžė į paliktuosius savo draugus-ir, takšnodamas 
arkliui per sprandą, laukė jų atjuojant. O šie, mojuo
dami skarelėmis, ristute leidosi į tą pačią vietą. Tru
puti toliau per griovį buvo tiltelis ir visi trys vėl susi
jungė, nujojo į kelią, kuriuo reikėjo eiti ir kunigui Va
sariui.

— Kas per tipai? — stebėjosi kunigėlis, eidamas to
lyn keliu, kur turėjo sutikti raitelius.

B. d.
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Tragingyjų Lietuvos dienų 10-cio minėjimai
(Atkelta iš 1 pusi.) nis ir lietuvių St. Vykintas,

pasakė'latvių ir estų atstovai, išreikšdami Minėjimas buvo tęsiamas pamaldomis.
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Tremties pren umera vi mosi sąlygos:
Vokietijoje: 1 mėn. 3 DM; 2 mėn. 5 DM; atskiras numeris 75 pf. A t stovy* 
b ė s : ANGLIJOJE Mr. J. Mašanauskas.58 Newfield Rd., Coventry (prenu
merata 1 mėn. 5 Sil, o per administraciją užsakant tiesioginiai 8 tarp, ženklų ku
ponai). BELGIJOJE: Mr. Stp. Paulauskas, 81/186 Pairę du Horloz, Tilleur-Llege. 
AUSTRALIJOJE: Mr. J. Glušauskas, 35 Cator street. West Hindmarsh, Ade
laide, 8.A. (Australijoje prenumerata mėn. 5 fili.). AMERIKOJE-JAV: Mr. Stp. N a- 
s vyt i s, 4579 W 157 Str, Cleveland 11, Ohio (JAV prenumer. 1 mėn. 0.5 dol.), b) Mr. 
W. S t u o g I s. 1037 Darrow Ave, Evanston, III. Per pastarąjį atstovą, Stuog|, TREM
TĮ prenumerauojasi čikagišktai ir Kanadoje gyveną jos bičiuliai (Kanadoje prenu
merata 1 mėn 0,5 dol). BRAZILIJOJE: S r. St. J ase 1 Iii n as , Av. Churchill, 94 
11® 8/1.110, Rio de Janeiro, Brazil. • ARGENTINOJE: Mr. L. Kančauskas. 
Calle Paso de Burgos 1783, Avellaneda, Buenos Aires, Argentine. Neapmokėti skel
bimai nespausdinami. Skelbimų kainos: Iki 15 žodžių 2,5 DM. Sveikinimai ir užuo
jautas 5,- DM. RankrašSiai taisomi redakcijos nuožiūra, nesunaudotl nesaugomi

Nužudytas valymų vykdytojas
Paskutiniu metu Lietuvoj, Latvijoj ir 

Estijoj pradėti vykdyti „valymai" ne tik 
komunistų partijoj, bet nemaža tų valymų 
pasėkoje suimta ir žemesniųjų saugumo 
valdininkų. Pakeliui | Vilnių buvo užpultas 
mašina važiavęs vienas’iš valymų vykdy
tojų prokuroro pavaduotojas B. Bodekas. 
Paslaptingo užpuolimo metu Bodekas buvo 
sunkiai sužeistas ir po kelių dienų mirė. 
Užpuolimo metu svarbūs dokumentai iš 
Bodeko buvę atimti. Po šio užpuolimo pra
sidėjo kratos visoje eilėje partijos pada
linių.

Puola Paleckį
.Rašytojų susirinkime daryta priekaištų 

vaikų literatūros kūrėjams, vengiantiems | 
savo temas įtraukti partijos nutarimus. J. 
Šimkus savo pranešime padarė priekaištų 
J- Paleckiui už jo klaidas knygoj „Sov. 
litva“.

Rusiškos Almos lietuvių kalba.
Lietuvoj pagaminta spalvota Alma, ku

rioje vaizduojami „socialistinės statybos" 
laimėjimai. Filmą režisavo Podgorecko, jo 
padėjas J. Maciulevičius. Scenarijus Til
vyčio, muzika B. Dvariono. Filmoje vaiz
duojamas darbo procesas eilėj fabrikų, vie
name kolchoze; parodyti Baltijos žvejai, 
kurių laimikis „plaukia plačion tėvynėn. 
Paskutiniu metu Lietuvos kinuose pasiro
dė nauja lietuviškai paruošta Alma „Berly
no užėmimas", kurioje vaidina J. Rudzins- 
kas, Siparis, B. Kisielius, Zubonas, B. 
Bratkauskaitė, Jackevičiūtė, Juodytė ir kt.

Baltušis parašė scenarijų naujai Almai, 
pavadintai „Tolimoj apylinkėj", kurioje 
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niekinamas gyvenimas nepriklausomybės 
metais, garbinami kolchozai ir kiti sovieti
niai „laimėjimai".

Propagandos centrai
Sovietų okupuotoje Lietuvoje partijos 

istoriją dėsto 7510 asmenų. Vilniuje yra 
4000 agitatorių, Kaune 3000. Panevėžy vei
kia 16 propagandos centrų o Šiauliuose 36 
propagandos centrai su 350 propagandistų. 
Vilniaus bibliotekų fondas papildytas 30 000 
tomų propagandinės literatūros. Propagan
distams tenka negailestingai kovoti su na
cionalistiškomis pažiūromis- ir teorijomis. 
Vilniaus srity 13 pirminių komunistinių 
organizacijų sekretoriai nubausti už ne
veiklumą.

Kolchozuose darbo disciplina žema, — 
tarybinėj spaudoj skundžiasi komunistų 
pareigūnai. „Naujosios Parudaminos" kol
chozo vadovybėn įsibrovė buožė B. Vidutas. 
Daugely kolchozų tebevyksta „pasidalini
mas" gyvuliais. Kauno srity sukolchozinta 
89 procentai ūkių, tačiau jie silpnai veikla. 
Visoje Lietuvoje nustatytos statybos 904 
stambiems kolchozams. Šiaulių srity iš 
2086 buvusių smulkių kolchozų padaryti 
874 stambūs kolchozai.

Gyvulininkystės planas Gedvllos pava
duotojo Pisarevo ankstesniu skelbimu Lie
tuvoje įvykdytas 116 procentų, o dabar 
„Sov. Litva" rašo, kad „Visais atžvilgiais 
plano neįvykdė Alytaus, Veisėjų, Panemu
nės, Ukmergės, Švenčionėlių ir visa eilė ki
tų rajonų". Kauno ir Klaipėdos sričių kol
chozai teturėjo 46—55 procentus sėklų. 
Traktorių darbų plano neįvykdė nė. viena 
stotis.

TREMTIES INFORMACIJA
Po 4 mėn. Tremtinių Banko DP Skyrius 

informuoja, kad pareiškimai paskolai gauti 
duodami tik tiems asmenims, kurie turi 
IRO DP statusą. Paskolos duodamos įsikū
rimui vokiečių ūkyje (praplėsti turimas 
fmones bei verslamones, steigiant naujas 
jmones bei verslamones, prisijungiant prie 
veikiančių įmonių bei verslamonių dalinin
ku). Paskolos paskiriems asmenims bus iš
duodamos 5000 DM sumoje, ir tik išimti
nais atsitikimais 8000 DM sumoje. Gi ko
operatinio bei bendrovinio pobūdžio įmo
nėms paskolos bus išduodamos iki 50 000 
DM Pasitaiko asmeniškai besikreipiančių, 
kurie prašo jau dabar avansais duoti dal| 
paskolos. Pažymima, kad jokie avansai ne
bus išduodami. Gi paskolų išdavimas pra
sidės maždaug po 3—4 mėnesių, nes su 
gautaisiais pareiškimais dar nepradėta su
sipažinti.

BALFo buv. dir. J. Valaitis, prieš išvyk
damas iš Europos, lankėsi Italijoje. Iš Itali-
jos Viduržemio jūros pakraščiais jis per 
Prancūziją pasiekė La Havro uostą, iš ku
rio birželio 22 d. išplaukė { JAV.

Laisvosios Europos Radio, veikiąs Mūn- 
chene, rodo vis didesnį susidomėjimą in
formacijomis, liečiančiomis už geležinės už
dangos esančius kraštus. Manoma, jog neuž
ilgo gali būti iš šio siųstuvo programos 
duodamos ir lietuvių bei kitų Baltijos vals
tybių kalbomis. Kol šia prasme programa 
neišplėsta, informacijos pageidaujamos vo
kiečių kalba.

švedai priims sergančių tremtinių valkų. 
IRO informuoja, kad Švedija, parlamento 
nutarimu, paskyrė 1 750 000 kronų (kas su
daro 288 000 dolerių) sergančių tremtinių 
vaikų Švedijoje gydymui. Švedija numato 
pas save priimti 100 džiova sergančių 
tremtinių vaikų, kurie šiuo metu gydomi 
IRO sanatorijose. Švedijon priimant ser
gančius vaikus, numatoma priimti ir apie 
200 jų artimųjų, švedų misija lankysis Vo
kietijoje ir Austrijoje parinkti Švedijon 
sergančių vaikų įr vietoje išsikalbėti su jų 
tėvais. Sergančių vaikų tėvai numatomi 
Įjungti i švedų pramonę. Šia proga pažy
mėtina, jog jau praėjusiais metais švedai 
pas save priėmė 150 suaugusių tremtinių 
džiovininkų.

Pranešimai, ieškojimai, skelbimai,
Paieškojimas

V. šenbergas, Haunstetten. b. Augsburg, 
Kochstiftstr.. 43, ieško Ad. Ambraziūno ar
ba jo žmonos sesers M. Masalzaitčs - Mro- 
zinskas, 1948 m. gyv. Augsburge, Hochfeldo 
stovykloj.

Paieškojimai:
IRO 7 Area Welfare Officer, Miinchen- 

Freimann, Funk-Kaseme, ieško Jurgio 
Dauknio.

Pažįstą ar žiną ką nors apie J. Dauknį,

105 metų tremtinė lėktuvu Amerikon. 
Birželio 25 d. Amerikos linijos keleiviniu 
lėktuvu iš Muencheno aerodromo iškrenda 
I JAV tremtinė lenkų kilmės Paulina Wilš- 
dorf, kuriai 105 metai amžiaus. Jos vyras, 
sulaukęs 100 metų, neseniai mirė. 105 am
žiaus tremtinė rūko kaip motoras. Rūkyti 
ji įpratusi tais laikais, kada Lenkijoje siau
tusi choleros epidemija. 105 metų amžiaus 
sulaukusi moteris jaučiasi gana gerai ir 
mano, kad Amerikoje dar pagyvensianti 
keletą metelių...

Pratęstas DP (statymas. Amerikos senato 
juridinė komisija patvirtino įstatymo pro
jektą pratęsti tremtinių Amerikon įvažia
vimą dar 6 mėnesiams. Iki šiol pagal DP 
Įstatymą | JAV {važiavo 286 000 tremtinių. 
Šešių mėnesių laikotarpyj dar galės įva
žiuoti 55 000 asmenų.

stovyklose „Dauguma čia gyvenančių dirba"
Hanau. IRO pradėjus taupyti lėšas 1950 

m. liepos 1 d. dalis Hanau lietuvių, kurie 
tuo laiku neturėjo emigracinių perspekty
vų, buvo {jungti vokiečių ūkin. Jie buvo 
apgyvendinti kareivinėse, gi šias tų metų ru
deniop perimant kariuomenei, tremtiniams 
buvo prie Hanau pastatyti barakai, kuriuo
se ir buvo apgyvendinti vokiečių ūkyje esą 
lietuviai. Barakai palieka barakais, bet 
juose galima gyventi — yra elektros ap
švietimas, {vestas vandens tiekimas. Kiek
viena šeima gavo po kambarį, gi didesnės 
šeimos po du kambarius. Nuoma mokama 
nuo 10 iki 13 DM už vieną kambarį mėne
siui. Kuras pristatomas vieton.

Neseniai prie Hanau pagrindinės stoties 
pastatyti pabėgėliams du trijų aukštų na
mai. Abiejuose namuose yra 90 butų. Dalis 
butų dviejų kambarių ir virtuvės, dalis 
vieno kambario ir virtuvės, plius kiti pato
gumai. Šituose namuose buvo leista apsigy
venti ir DP, kurie pareiškė noro tuose na
muose įsikurti. Čia apsigyveno ir keletas 
lietuvių šeimų. Nors nuoma tenka mokėti 
kiek aukštesnė, negu gyvenant barakuose, 
bet ir gyvenimo sąlygos nepalyginamai ge
resnės.

Iš viso Hanau mieste ir jo apylinkėje 
šiuo metu gyvena 133 lietuviai. Kultūrinei 

malonėkite pranešti jo adresą BALF įstai
gai, Miinchen 27, Rauchstr. 20. BALF.

♦
IRO Attorney for Petitioner for Cases 

Under Law, Munich, Prinzregenstr. 28, Ieš
ko Lolos Bematowitsch, gim. 1927 m. ba
landžio 17 d., anksčiau gyvenusios Darm
stadt - Eberstadt, Alicestr. 2.

Pažįstami ar žiną jos adresą, malonėkite 
pranešti laike dviejų savaičių BALF įstai
gai, MUnchen 27, Rauchstr. 20. BALF.

gilų įsitikinimą, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija savo laisvę atgaus, nes laisvasis pa
saulis diena po dienos vis aiškiau praregi 
sovietų tikslus. Žemaitukas.

BALTŲ VIENYBES ŽENKLE
Memmingen. 1941 mt. birželio 14 d. bol

ševikų pradėti brutalūs masiniai gyvento
jų išvežimai iš užgrobtų Baltijos valstybių, 
nutraukti trijų metų vokiečių okupacijos ir 
po 1944 mt. naujo užgrobimo toliau 'tęsia
mi tuo pačiu brutalumu, išplėšę iš savo tė
viškių jau per milijoną geriausių baltų tau
tų dukrų ir sūnų, ryškiau negu bet kada 
anksčiau baltų istorijoj parodė baltų tautų 
likimo bendrumą ir kartu vienybės reika
lą kovoje dėl fizinės ir tautinės egzistenci
jos, laisvės ir nepriklausomybės.

šios išvados buvo pareikštos Memmin- 
geno vokiečių valdžios išlaikomos užsienie
čių tremtinių stovyklos lietuvių, latvių ir 
estų bendrai surengtame birželio 14 d. 
skaudaus dešimtmečio paminėjime.

Birželio 14 d. 8 vai. 30 min. stovyklos 
aikštėje simbolinė baltų trijulė — estas, 
asituojamas latvaitės ir lietuvaitės, dėvin
čių tautiniais rūbais — iškilmingai iškėlė 
ant vieno stiebo sujungtas lietuvių, latvių 
ir estų vėliavas ir po to tuoj vėl nuleido 
iki pusės stiebo bendro gedulo ženklan. š| 
reikšmingą aktą sekė gilų susikaupimą 
reiškiančiais veidais gausus stovykloj gy
venančių lietuvių, latvių ir estų būrys. Iš
kilmes savo dalyvavimu pagerbė vokiškoji 
stovyklos administracija su stovyklos ve
dėju Klesch ir jo pavaduotoju Dr. Leibl 
priešaky. Svečiams vokiškai iškilmes ir 
reikšmę apibudino baltų vardu lat
vių pulkininkas. Į savo tautiečius tauti
nėmis kalbomis prabilo tautinių komitetų 
pirmininkai: estų Pullerits, latvių Pickai-

Lietuvos krikštas ir
(Atkelta iš 2 pusi.) 

lygiai nuo Rygos arkivyskupo, kaip ir nuo 
kryžiuočių ordino. Čia vėl mums tenka tik 
stebėtis ir Mindaugo sumanumu, ir tuo 
kaip jis puikiai laviravo bei orientavosi 
taip sudėtinguose Vakarų Europos feodali
niuose santykiuose, kaip Jis lanksčiai per 
vokiečių galvas pertrąktavo su Roma ir, 
nežiūrint jo priešų patogesnės padėties, 
savo tikslą pasiekė.

Pirmuoju vyskupu «Lietuvai popiežius 
Inocentas IV paskyrė tą pat| kunigą Kris
tijoną, kuris buvo apkrikštijęs Mindaugą 
1251. Mindaugui prašant, jis turėjo pri
siekti klusnumą tiesiogiai popiežiui. Bet 
Rygos arkivyskupas užbėgo už akių ir, ne
paisydamas popiežiaus {sakymo, priėmė iš 
Kristijono priesaiką savo vardu. Dėl to 
Mindaugas pasiskundė popiežiui, o šisai 
liepė vyskupui Kristijonui prisiekti iš nau
jo Neuburgo vyskupui ir prižadėti klausyti 
tiesiogiai popiežiaus.

Mindaugas dovanojo naujai įkurtai vys
kupijai žemių Žemaičiuose ir žadėjo pas
tatydinti katedros bažnyčią... Žemaičiai 
gi vis priešinosi Mindaugui ir buvo kietai 
nusistatę prieš naują tikėjimą. Vyskupas 
Kristijonas jautėsi Žemaičiuose nesaugus 
ir, patsai buvęs ordino kunigas, prašė sau 
ordino globos. Pastarasis ją teikė su dide
liu uolumu, visokiais būdais keldamas ko
ją i Žemaičius, atsiųsdamas vyskupo ap
saugai būr| savo karių. Bet vyskupui Kri
stijonui nepavyko išsilaikyti Žemaičiuose.
Jis nesugebėjo ir jų tarpe plėsti krikščiony
bės. 1259 m. jis išvyko į Vokietiją ir dau
giau į Lietuvą nebegrįžo.

Kulmo vykupas Henrikas savo keliu rū
pinosi {kurti vyskupiją Lietuvoje. Jo pra
šomas, Gniezno arkivyskupas paskyrė Lie
tuvai lenkų vyskupą Vitą, kuriem išlaikyti 
Mindaugas dovanojo žemių Lietuvos pie
tuose. Ar vyskupas Vitas buvo kada atvy- 

veiklai dėl patalpų stokos sąlygų kaip ir 
nėra, bet visi lietuvių tautai reikšmingesni 
{vykiai tinkamai paminimi. Mokyklinio 
amžiaus jaunimas lanko vokiškas moky
klas. Norėta {steigti lietuvių Vargo Moky
klą, bet dėl patalpų nebuvimo tuo tarpu 
tatai nepavyko padaryti. Vis dėlto turima 
vilties ateity Vargo Mokyklą įsteigti.

Dauguma Hanau ir jo apylinkėje gyve
nančių lietuvių turi darbo. Vieni dirba pas 
amerikiečius, kiti pas vokiečius. Tiky
binius reikalus aptarnauja katalikų tėvas 
Bernatonis, evangelikų — kun. šimukėnas. 
Paminklinis kryžius tebestovi kareivinių 
rajone.

šiais metais porą kartų hanaviškius lie
tuvius BALFas aplankė su- gėrybėmis.

A. Survila.

„Elektra nesinaudojame"
Dillingenas. 1806 mt. statytose ka

valerijos kareivinėse yra {rengta tremtinių 
stovyklą, kurie yra vokiečių ūkyje, Vienam 
žmogui duodama po 4 m* ploto, o kambarių 
yra įvairaus dydžio, pav. nuo 25 iki 2 žmo
nių. Taip pat gyvena ir buvusiose arklidė
se, tik skirtumas tas, kad sudėtos grindys 
ir pertvaros padarytos.

Maitinama iš bendros virtuvės. Maistas 
vienodas, visai be daržovių. Tą pat| maistą 
gauna visi, tik kūdikiams prideda daugiau 
pieno. Už m.aistą tenka mokėti dienai po 
90 pf. asmeniui. Gamintis namie nelmanu, 
nes nėra ant ko, o elektros šviesos naudoti 
negalima.

Sanitarinės priežiūros jokios ir baisu, kad 
ne|slmestų epidemijos.

šioje stovykloje yra {vairių tautybių 
žmonių, jų tarpe randasi ir lietuviai, ku
rių yra apie 100 su vaikais. Daugiausia at
kelta Iš buv. Schweinfurto stovyklos. Ža
damą restauruoti paliktą seniau gyvenusių 
lietuvių paminklą.

Katalikams pamaldas atlaikė, pasakydamas 
dienai pritaikintą pamokslą, lietuvių kat. 
kunigas Lisauskas, o evangelikams — lat
vių evangelikų kunigas Katalikų pamaldų 
metu lietuviškas giesmes giedojo D. Buivy
do Memmingeno stovykloje suorganizuotas 
bažnytinis choras.

Minėjimas baigtas 20, 30 vai. baltų su
jungtųjų tautinių vėliavų nuleidimu.

Atstovybės
TREMTIES Bičiulių žiniai pranešama, 

jog TREMTIES leidyklos Išleidžiamą Puti- 
no-Mykolaičio žymųjj romaną ALTORIŲ 
ŠEŠĖLY galima užsisakyti šiose atstovy
bėse:

Amerikoje ALTORIŲ SESELY už
sakomas per

Mr. Stp, Nasvytj,
4579 W. 157 str., 

Cleveland 11, Ohio.
Čikagoje Mr. W. Stuogis, 1037 Dar

row Ave, Evanston, Ill.
Bostone Mr. J. Jalinskas, 761 E. 7th 

St, So Boston, Mass.
Brooklyne LIETUVIŲ SPAUDOS 

ARCHYVAS, 563 Hemlock St, Brook
lyn 8, N.Y.

Rockforde/Ill. Mr. Pravillonis, 1732 
So Main Str.

Brazilijoje „Altorių Šešėly" užsisa
koma pas TREMTIES atstovą Sr. St, Ja- 
seliūną, Av. Churchill. 49 11® 8/ 1.110, 
Rio de Janeiro.

LEIDYKLA TREMTIS, 

krikštytojų užmačios
kęs | Lietuvą, ar darė kokių pastangų jos 
žmones patraukti krikščionybei, apie tai 
jokių žinių nėra.

Visos pastangos apkrikštyti Lietuvą Min
daugo laikais nuėjo niekais. Nemaža ginčy
tasi istorinėje literatūroje ir dėl paties 
Mindaugo apostazijos klausimo. Bet tas 
faktas, kad Mindaugas buvo atvirai krik
štą priėmęs, sukėlė jam daug priešų Lie
tuvoje ir, be abejonės, sudarė vieną iš 
pagrindinių priežasčių, dėl kurių 1263 m. 
susiorganizavo prieš Mindaugą sąmokslas 
ir pirmas bei paskutinis Lietuvos karalius 
tapo savo priešų nužudytas.

Krikštas tokio galingo ir žymaus valdovo 
kaip Mindaugas pats savaime yra didelis 
įvykis mūsų istorijoje. Be to jis muinsyra 
svarbus, nes išsaugojo Vatikano archyve 
autentiškus dokumentus, kurie ūmai iš 
tirštais rūkais apklotos nežinios iškelia 
svarbius {vykius ir didžius žmones... Min
daugo krikštas buvo būtina pakopa kara
liaus vainikui gaūti ir tuo Lietuvos vardą 
nepaprastai išgarsinti ir iŠ savo rytų kai
mynų išskirti.

Mindaugas pirmas pramynė taką iš Lie
tuvos | vakarus. Tradicija turėjo tai ilgai 
išlaikyti ir be kitų sumetimų taip pat pa
veikti Vytautą ir Jogailą pusantrų šimto 
metų vėliau orientuotis į vakarus, ne | ry
tus. Mindaugas, pasiekęs Romą, išgelbėjo 
Lietuvą nuo vokiečių {takos, jei ir ne nuo 
okupacijos, ir amžiams surišo Lietuvą su 
Vakarų Europa ir jos kultūra.

Lietuvių ir vokiečių skautų susitarimas
Š. m. gegužės 16 d. buvo pasirašyta tarp 

Lietuvių skautų Vadeivos Vokietijoje ir 
Vyr. vokiečių skautininko skautų susitari- 
rimas, kad:

1) pagal Tarptautinio skautų biuro nuta
rimą, svetimame krašte esą skautai turi
įsijungti i to krašto skautų sąjungą ir jai 
priklausyti.

2) šis susitarimas duoda teisę Lietuvių 
skautams dalyvauti Tarptautinėse skautų 
stovyklose (tokia stovykla rugpiūčio mėn. 
3—13 d. {vyksta Austrijoje).

3) Įsijungimas suteikia lygias teises ir 
prievoles lietuviams skautams, kaip vokie
čių skautams: papigintos kelionės geležin
keliais, pasinaudojimas skautų nakvynės — 
iškylų namais, pašalpos iš vokiečių skautų 
ir valstybės.

4) Toks įsijungimas buvo privalomas Lie
tuvoje: rusų, žydų ir kitų tautybių skau
tams. Susitarimo turinys šis:

1) Lietuvių skautų sąjungos vienetai (esą 
vakarti Vokietijoje), administraciniai įsi
jungia i Vokiečių Skautų Sąjungą (BDP) 
kaip savarankūs vienetai.

2) Vokiečių Skautų Sąjunga prižiūri 
auklėjimą, idant jis būtų pagristas šios są
jungos įkūrėjo programa.

3) Lietuvių skautų programos (patyrimo 
laipsnių) ir toliau lieka galioje pritaikintos 
lietuvių tautiškumui.

4) Visi lietuviški vienetai priklauso lie
tuvių skautų Vadeivai Vokietijoje, kuris 
renkamas pagal nustatytą Lietuvių Skautų 
Statutą. Vadeiva {eina į Vokiečių Skautų 
Vadovybę ir jis atstovauja Lietuvių skau
tus Vokietijoje.

5) Lietuvių vienetai įsiregistruoja j gy
venamo krašto Vokiečių Skautų Sąjungą 
(BDP), bet pasilieka savarankūs vienetai. 
Kiekvienas vienetas atstovaujamas viene
to vado vokiečių tunte ir vadas turi lygų 
balsą kitiems vadijos nariams.

6) Vadai ir skautininkai lietuvių viene
tams skiriami ir tvirtinami tik lietuvių va
dovybės. Paskirimai daromi pagal lietuvių 
skautų nustatytą tvarką (Tremtyje).

7) Lietuviai skautai Vokietijoje laikosi 
vokiečių skautų nuostatų, kiek jie neprieš
tarauja tautiniams interesams. BDP nutari
mai yra privalomi, kaip ir vokiečių skau
tams.

Keliais 
sakiniais

Britai atsisakė manevrų. Britų karinės 
įstaigos numačiusios buvo birželio pabaigo
je Suezo kanale suruošti manevrus, tačiau 
paskutiniu metu šio užmanymo atsisakyta, 
kad neaštrinus ..tarptautinės padėties". Ma
tomai nenorima duoti pagrindo sovietų iš
vadoms, kurie Persijos pasienyje turi su
telkę stiprias karines pajėgas.

Kovos priemonės su piktžolėmis. Ameri
koje išrasta priemonė kovai su piktžolėmis. 
Tam tikromis rūgštimis palaisčius žemę, 
piktžolių augimas sulaikomas, gi minėtos 
rūgštys netrukdančios augti kitų kultūrų 
augalams, kaip runkeliams, linams, lu- 
cernai.

Pasirodys 5 DM monetos. Premijos keliu 
priimtas vieno vokiečių dailininko piešinys 
5 DM monetoms liedinti.

Knygos vaidmuo kovoje su vergija. Ly
giai prieš 100 metų amerikiečių laikraštis 
„National Era" buvo pradėjęs spausdinti 
amereikiečių rašytojos Beecher - Stowe ro
mano „Dėdės Tomo lūšnelė" Ištraukas. Vė
liau ši knyga nepaprastai išpopuliarėjo 
Amerikoje ir visame pasaulyje. „Dėdės To
mo lūšnelė buvo vienu iš veiksnių JAV 
einant prie vergijos panaikinimą

Susidomėjimas MacArthūro pranešimais. 
Amerikoje yra didelis susidomėjimas ne tik 
gen. MacArthurą pamatyti, bet ir iš jo 
išgirsti apie karą Korėjoje. MacArthuras 
kviečiams | {vairius JAV valstijas su to
kiais pranešimais. Paskutiniu metu jis bu
vo | Texas valstiją išvykęs daryti praneši
mo apie karą Korėjoje.

Ledynuose (rengiama meterologijos stotis. 
Amerikiečių karo aviacijos vadovybės pra
nešimais Aliaskos ledynuose {rengiama oro. 
stebėjimo stotis.

Profesorių diskusijos su studentais. Tū- 
bingeno universiteto rektoriaus pastango
mis {vestos diskusijos tarp kalbamo univer
siteto profesorių ir studentų. Diskusijose 
dalyvauja ir pats universiteto rektorius. 
Diskusijų temos — daugiausia politinio po
būdžio. Pirmąja diskusijų tema buvo pasi
kalbėjimai apie santykių tarp rytų ir va
karų galimumą.

Žuvo 32 seneliai. Montrealy, Kanadoje, 
senelių ir našlaičių prieglaudoje kilusio 
gaisro pasėkoje žuvo 32 senelės, jų didžiu
ma aklos.

Gimė Siamo dvyniai Vakarų Vokietijoje 
viena vokietė pagimdė dvynukes, Siamo 
dvynes, kurios galvos dalyje suaugusios.

Surado paslaptingai paskendusi „Affray" 
laivą. Balandžio 17 d. vykdydamas prati
mus staiga paskendęs su 75 vyrų įgula 
britų modemus povandeninis laivas paga
liau surastas 80 metrų gilumoj vadina
muose munidjos kapuose, kur paskandin
ta per 400 000 {vairių buvusio karo metų 
šaudmenų. Laivo dugne pramušta skylė, 
per kurią vidun pateko vanduo.

Demonstracijos prie Aukšloaioa Komisi
jos. 2000 komunistinio jaunimo, susirinku
sio iš įvairių Vakarų Vokietijos vietų, su
ruošė demonstracijas Petersberge, kur yra 
įsikūrusi Aukštoji Komisija. Policija de
monstrantus išsklaidė.

158 000 galinčių emigruoti, šiuo metu 
IRO globoje dar tebėra 158 000 užsieniečių 
tremtinių, kurie galėtų emigruoti. 7863 
tremtiniai sudaro vadinamąjį kietąjį bran
duolį, t. y. tokie, kurie daugiausia dėl ne
sveikatos neturi galimybės emigruoti.

8) Susižinojimo kalba tarp lietuvių ir vo
kiečių skautų yra vokiečių.

9) Lietuvių skautų vienetai moka tą pati 
sąjungos mokesti, kaip ir vokiečių skautų 
vienetai, bet nuo visų kitų mokesčių atlei
džiami dėl Jų sunkios padėties Vokietijoje.

10) Lietuvių skautų jžodls palieka ir to
liau, bet turi būti pasižadėta būti lojaliais 
vokiečių skautams, kol šiai sąjungai pri
klauso ir su šiuo pasižadėjimu yra priima
mi i vokiečių skautų sąjungą.

Šis lojalumo pasižadėjimas yra:
„Aš pasižadu savo garbe, kad gyvenant 

Vokietijoje būsiu sąžiningas ir lojalus, tik
ras brolis vokiečių skautams ir draugas vo
kiečiams".

11) Lietuvių skautų vienetai dėvi vokie
čių skautų uniformą ir jų ženklus, bet tau
tiniai lietuvių skautų ženklai palieka. Vo
kiečių skautų ženklai nešiojami ant kairio
sios kišenės, o lietuvių ant dešiniosios. Lie
tuvos tautinės spalvos dėvimos virš dešinės 
kišenės, kol kitaip nenustatyta. Kitų ženk
lų nešiojimas palieka pagal nustatytą lietu
vių skautų tvarką.

12) šie nuostatai įsigalioja š| nutarimą 
pasirašius. Skautininkai, vadai ir skautai 
tampa lygiateisiais ir lygiai įpareigotais na
riais vokiečių skautų sąjungos (BDP). šis 
susitarimas skelbiamas visiems vienetams.

13) Bet koki šio susitarimo pakeitimai 
gali būti padaryti abiems šalims susitarus.

(pas.) V. šenbergas,
(gal. Lietuvių skautų

Vyr. Skautininko.
(pas.) K. Roller, 

Vyr. Skautininkas
Vok. Skautų Sąjungos (BDP) •.

Visi lietuviai skautai ir vadai (aktyvūs —1 
pasyvūs) prašoma įsiregistruoti | vokiečių | 
sąjungos tuntus, kad galėtume išsikovoti,, 
daugiau teisių.V. Siu*

Iki šių metų birželio 25 dienos užsisakiu
sieji TREMTIS leidyklos išleidžiamą Puti
no „Altorių šešėly“ (visos 3 dalys viename 
didžiuliame tome) gaus numeruotus kny
gos egzempliorius, kuriuose, pagal nume
racijos eilės numeri, knygos gale bus at- 
spaudintos iki minėto laiko užsisakiusių 
pavardės, kaipo atsidėkojimas už talkini
mą spaudai tremtyje.
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