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BIRŽELIO 15 d, MINĖJIMĄ.! v

Lietuviu tremtiniu organizacijos, stovyklos ir spauda Lietuvos 
pavergimo ir jos žmonių masiško deportavimo skaudžią--šias sukaktis pa
minėjo giliu susikaupimu ir maždaug vienoda programa: gedulingom pamą?- 
dom, paskaitom, rimtais koncertais, rezoliucijom. Tačiau kiekvienas 
minėjimas turėjo dar jam vienam būdingu bruožu. Keletas pavyzdžiu..

Frankfurtas.- Minėjimas, kuri suruošė lietuviai studentai, pra
sidėjo pama!36mIš7~Kun.A.Bukauskas pamoksle priminė, kad tremtiniai ne
gali užmiršti trijų pagrindiniu dalyku: kas mes esame, kur mes esame ir 
kodėl čia esame. Mes esame lietuviai, gyvename svetimoj žemėj ir pri
valome pasauliui skelbti tiesa apie tuos žiaurumus, kuriuos okupantas 
vykdo mūsų tėvynėje. Universiteto rūjpuose dr. V. Jasaitis nušvietė lie
tuviu tautos istorija, nepriklausomos Lietuvos suklestėjimą ir dabar
tinės okupacijos žiaurumus. Priimtas atsišaukimas i viso laisvojo pasau
lio studentus, kad .jie skelbtu pasauliui musu tėvynei daromas skriaudas, 
žiaurumus -ir išreikštas protestas dėl Lietuvos valstybės neteisingos 
okupacijos ir dėl tu žiaurumu, kuriuos kėnčįa pavergti Lietuvos gyventojai 
Atsišaukime sakoma: ’’Prieš 7 metus, 1940 m. birželio 15 d. kartu su ki
tom Pabaltijo tautom, buvo smurtu priešo užimta Lietuva. Mes, lietuviai 
studentai, gyvendami JAV valdomame krašte ir turėdami teise laisvai pa
sisakyti, kreipiamės i viso pasaulio kolegas studentus, kad jie, būdami 
jauniausia, jautriausia ir daugiausia entuziastingo idealizmo turinti 
visuomenės dalis, keltu balse prieš smurte ir mele, prieš žmogaus nuver
tinime. Mes laukiam iš pasaulio studentu teisingo įvykiu įvertinimo ir 
kovoj už pavergto krašto laisvę moralinės pagalbos. Mes tikim, kad viso 
pasaulio universitetu kolegos išgirs perėjusio įvairias koncentracijas 
stovyklas ir darbo lagerius ir šiuo metu esančio be būtinu studijom ir 

^oFaii'anf gyvenimui priemonių lietuvio studento balse ir kiekviena proga 
primins pasauliui prieš 7 metus pradėta ir dabar tebevykuome neteisybę 
lietuviu tautos atžvilgiu".

Atsišaukimas išverstas į svetimas kalbas ir išsiuntinėtas įvai
riems pasaulio universitetams.

??i5^ii®®_halyyavo_Sovloyku, kankinys

- Schweinfurtas^- Minėjimas prasidėjo birželio 14 d.vakare gedu
lingom pamaldom ūž nukankintus. žuvusius Sibiro tremtyje ir visas 
kitas sovietinio teroro aukas. Skautai pamaldose dalyvavo organizuotai.

. Po pamaldų stovyklos kieme skautai suruošė lauže, kurį uždegti buvo pa
kviestas Solovku kankinys kun. Dainys. Birželio 15 d. liūdnųjų sukakčių 
minėjimas buvo tęsiamas toliau. Jį suorganizavo Moterų Draugija. Minė- . 
jimo dalyviai atsistojimo minute pagerbė nukankintuosius ir Sibire žu
vusius tautiečius- Pabaigoje "'Maironio" vardo choras sugiedojo "Malda 
už žuvusius" ir "0, Nemune"- Progimnazija ir vaiku darželis atliko meninę 
programa. ♦

Scheinfeldas.- Scheinfelde minėjimą surengė gimnazija. Minėjime
. pradėjo“glmnažl jos-direktorius Ig.Malinauskas. Mok.St.Lūšys apibrėžė 
septyneriu metu lietuviu žūtbūtinę kovę išsilaisvinti. Minėjimo progra- 
moj aktyviai dalyvavo ir moksleiviai.
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Gedulo savaitė ‘

Memmingenas.- Memmingeno lietuviai-paskaitė gedulo savaitę, vado
vavimo darbą pasiėmė Lietuviu Motery. Komitetas. Buvo suruošta eilė pa
skaityt. Aerodromo stovykloje minėjimu pravedė skautai. Kartu su lietu
viais gedulo vėliavas iškėlė latviai ir estą skautai. Kan.prof. Stepo
navičius pasakė pamokslą. Už nukankintus ir žuvusius lietuvius sugiedota 
"Libera”.

Bambergas^- Lietuviai, latviai ir estai skaiidžiuosius minėjimus 
pravedė kartu Ir bendromis jėgomis. Lietuviu trečiosios stovyklos rajone 
buvo iškeltos visy trijų tautu vėliavos ir visą trijų tautybiy atstovai 
pakakė kalbas. Susikaupimo minute prisiminti žuvusieji, išvežtieji į Si
birą ir kenčiantieji broliai tėvynėse. Meninėje dalyje pasirodė latviy, 
esty solistai ir lietuviy choras.

. Dillingenas.- Dillingeno lietuviy stovykla susikaupimą pradėjo 
birželio'Efržello 15 d. išvakarėse. Mokyklos savo auklėtiniam surengė 
atskirus minėjimus, o vakare visi kolonijos gyventojai susirinko kapi
nėse ties tremtyje mirusiy tautiečiy kapais, tfia kun.Ražaitis pamoksle 
priminė, kad šias liūdnas sukaktis minėti prie tautiečiu kapu yra didžiai 
prasminga, nes nuo mūšy tėvynės pavergimo lietuviai savo kapais pradėjo 
ženklinti svetimus kraštus. Rytojaus dieną kun.Br.Dagilis atlaikė gedu
lingas pamaldas.

Posėdžio metu buvo dvi paskaitos. Minėjimo dalyviai nutarė kreiptis 
i Sv.Tėvą ir vakariniu demokratijų vadus, prašydami pagalbos negailestin
gai žudomai lietuviy tautai. Minėjimas baigtas gedulingu koncertu. Ta 
pačia proga stovykloje pradėta registracija nustatyti, kiek kurio lietuvio 
artimyjy pirmosios ar antrosios okupacijos dienom nužudyta ar ištremta iš 
tėvynės. -

Klein Buelten.- ir šioje mažoje lietuviu stovykloje liūdnosios 
birželio 14-22 dienos nepraėjo tylomis. Nors šios stovyklos gyventojai 
lietuviai ir neturi kunigo, tačiau minėjimą pradėjo susirinkę 1 bažnyčią, 
kur kiekvienas tyliai pasimeldė. Minėjimas vyko mokyklos salėje. Skaityta 
paskaita "Lietuviu vargai nuo tėvynės iki tolimojo Sibiro”. Minėjime buvo 
paskaitytas lietuvio autoriaus straipsnis "Vorkuta", kur kenčia daugiau 
kaip 100.000 ištremty lietuviu- ? . .

Pastatė kryžių‘‘ ■ •'
Kemptenas.- Tautos rimties ir susikaupimo dieną minėjimas atliktas 

iškilmingai- Birželio 1J ir 14 d.d. stovyklos koplyčioje atlaikytos ge
dulingos pamaldos. Birželio 15 d. stovyklos kieme pusiau stiebo iškelta 
tautinė vėliava. Pamaldos Įvyko miesto bažnyčioje’, o vakare stovyklos baž
nyčioje. Minėjimą visos trys Baltijos tautos suruošė bendrai- Pasakyta 
kalby ir priimtos protesto rezoliucijos- Minėjimo proga stovyklos kieme 
buvo pašventintas žuvusiem už Lietuvos laisvę prisiminti pastatytas ber
žinis kryžius.

Gross Hesepe,- Minėjimo dienom prie lietusiu pastatyto kryžiaus 
padėti vainlkaLTIškilmingojo akto metu prezidiumą sudarė buvusieji poli
tiniai kaliniai ir i- vežtąją šeimų nariai. Buvo suvaidintas scenos vaiz
delis, vaizduojąs tėvynėje likusiu kančias-

B_o B n_ai~ Minėjimo iškilmėse be lietuviu dar dalyvavo latviai, 
estai ir ukrainiečiai. Pamaldos įvyko atvirame ore. Visu keturiy tautybių 
ir keturiy tikyby žmonės savo gimtosios kalbos giesmėm garbino Dievą ir 
meldė pavergtiem kraštam laisvės.

Spekenberg.- Visos trys balty tautos minėjimą suruošė kartu, priim
tos rezoliucijos pasiustos ntrinei Baltu Tarybai. Minėjime dalyvavo J»E- 
vyskupas Padolskis. Kapinėse pašventintas bendras lietuviy, latviy ir esty 
paminklas.
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FreiburgasPamaldose prieš altorių stovėjo uniformuoti stud, 
skautai su vainiku, pagerbdami Aušros Vartų Sv.Panelėj Marijos paveik
slą. Kun. Petrėnas pasakė p-H taikytą_pamoksTą.

Wiirzbupgas.- Birželio 15 d. rytą lietuviai, latviai ir estai 
pusiau stiebo iškėlė savo tautines, vėliavas. Lietuvių ir latvių atstovai 
pasakė kalbas. Iškilmingas pamaldas laikė ir pamokslą pasakė pilnosios 
sovietų okupacijos kalinys kun.A. Sušinškas. Iškilmingąį posėdi pravedė 
studentų ateitininkų korporacija. Stovyklos gyventojai pasiryžo vis 
savaitę susilaikyti nuo bet kokių pasilinksminimų ir pramogų.

Landshutas^- • Lietuvių minėjimo iškilmėse dalyvavo latviai ir estai. 
Po pamaldų kun.Dr. Vaišnora lietuvių, latvių ir vokiečių kalbom pasakė 
pritaikytą pamokslą. Iškilmingojo posėdžio metu kalbas pasakė visų 
trijų Baltijos valstybių atstovai. Sugiedota Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos himnai.

Ingolstadtas.- Minėjimo metu pi. J.Tumas, pirmosios bolševikų 
okupacijos kalinys ir Červenės žudynių kankinys skaitė paskaitą- Mi
nėjime dalyvavo latvių ir estų atstovai, buvusiems atminti pastatytas

Wunsiedelis.- Minėjimą sufuošė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Mote
rą Komitetas. Minėjime organizuotai dalyvavo ir prie programos prisi
dėjo moksleiviai ir skautai. Minėjimas buvo pagarsinta^ per vokiečių 
radiją

Lietuvių tremtinių spaudos balsai_ •
Visa lietuvių tremtinių spauda itin j’autriai skaudžiąsias sukaktis 

paminėjo. JI kvietąĮikiminėj kovoj nepavargti, nepalūžti ir dar labiau 
vienas kitą suprasti ir padėti.

"Tėviškės Garsas"■taip rašo: ’’ Šiomis dienomis mes ryžomės dar 
nuoširdžiau suprasti ir atjausti Lietuvos ir visų jos kenčiančių žmo
nių likimą, ryžomės tremties kasdienybėje būti geresni, doresni, geriau 
gusigyveįę ir jausti nuolatinį susikaupimą"..

Prisiminęs 1941 m. birželio mėn. deportacijas, laikraštis rašo, 
kad panašus siaubas ir da6ar siaučia tėvynėje. ^Ęaisios žinios atplas
noja per pasaulį iš mūsų pavergtos tėvynės. Biržulio mėn. pirmąją sa
vaitę vėl prasidėjusios masinės deportacijos, baisus teroras ir komu
nistinio totalizmo beribis siautėjimas visame krašte, 
tuvių tautos galutinis naikinimo ir išblaškymo darbas 
sparta ir visomis jėgomis".

Laikraštis minėjimo sukakčiai skirtą straipsnį

Atrodo, kad ne
varomas didele

baigia žodžiais: 
"Birželio 15-ją išreikštą rimti ir gilų susikaupimą nuolatos nešiokime 
savo širdyse, tikėdami, kad savo kruopščiu darbu, vargais ir garbingu 
elgesiu busime verti teisybės, žmoniškumo ir nepriklausomo gyvenimo, 
nes dėl tų idealų šiandien lemenčiai stoja prieš tamsiąsias totalistines 
jėgas visas demokratinis, krikščioniškasis, kultūringasis pasaulis’’.

"Mūsų Kelias” straipsnyje ’’Skausmingasis birželis” rašo: "Gražiau
sias metuose mėnuo - birželis - Lietuvos istorijon bus amžiams įrašytas 

/ kaip siaubingiausias ir tragiškiausias. Mūsų tautos nelemtis prasidėjo 
1940 m. birželio 15 d., kada mūsų valstybės sieną lytuose perriedėjo 
svetimo krašto tankų speėius. Jiems įkandin masėmis plūdo piktais ir 
nedraugiškais veidais žmones, kuriems buvo įsakyta ieškoti kaltininkų 
niekuo nenūsįkaitusiame krašte.

įsakymas buvo vykdomas skubiai ir negailestingai: nepraslinkus 
nė mėnesiui nuo svetimųjų antplūdžio mūsų tėvynėn tūkstančiai geriausių 
tautos sūnų sugrusta į kalėjimus bei požemius, pagal naują tvarką per
dirbtus, aptamsintusc.-
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1941 m. birželio 14-24 dienos mūsj kraity paskandino didžiau
siame .siaube; užkaltuose gyvuliniuose vagonuose buvo deportuota de
šimtys tūkstančių žmonių i tolimąją nežinia, jiems net nepasakant 
už ka jiems tokia žiauri bausmė teko.

Numatytasis 700.000 mūsų tautiečių išvežimo planas nebuvo 
pilnai Įvykdytas tik todėl, kad birželio 22 d. prasidėjo mūsų krašto 
vakaruose pakilusi baisi karo audra.

Naujasis okupantas prieš mž.sų tauta vartoja tuos pačius brų- 
tualius metodus, kaip ir pirmasist žmonių naikinimas, 1 kalėjimus • • 
grudimas ir deportacijos iš gimtoje krašto - nė.kiek nesumažėjo.

Minėdami ana liūdnos atminties birželi/ nuo kurio mus skiria 
septynerių metų laiko tarpasj matome labai žiaurų savosios tautos ’ 
žmonių balansų. Turėtume būti dideliais optimistais, kad prileistūme, 
jog šiuo metu savos šalies laūkus tebepurena 2/3 mūsų tautiečių.* 

Laikraštis straipsni baigia tvirta viltimi, jog "mūsų liūdesys, 
susikaupimas ir maldos 1 Ankščiausiųjl nenueis veltui".

"ZlŪSKlaį” rašo; "Septyneri metai birželio 15 <5- nuo anos aki
mirkos, kai svetima jėga suardė žemėlapių linijos prie Baltijos Sve
timieji panoro -prieiti prie jūros per mūsų žemės loplnnkų. Ėriukas 
visada kaltas, kai vilkas besotis. Svetimieji žiūrėjo tik vienu espektu - 
tuo, kuris, kad ir netiesiogiai užkliudė jų materialini interesų. 
Jiems atrodė, kad anam, žemės lopinėly tiktai ekonominės gerybės tarpo 
ir strateginiai keliai kryžiavos". Toliau "Žiburiai" rašo, kad sunktry?8-- 
ir skaudžių septynerių metų bėgyje jaunoji lietuvių karta nepalūžo 
ir pavergėjas savo kėslu - Lietuvos jaunimų sau palenkti - nepasiekė. 
Kai Lietuvos augantis jaunimas pamatė netekus laisvės, laisvės idealas 
ne tik neišnyko, bet jis susikrovė sąmonėje, kaip siekiamas idealas, 
pajėgiąs ne tik atgaivinti sentimentų, bet uždegęs veiksmingai, ak
tyviai kovai. - • . . - <

Panašiai skaudžiąsias sukaktis jnminėjo "Mintis", "Lietuvių..
Žodis" ir visa lietuvių tremtinių rotatorinė spauda.

4


	C1B0003685972-1947-nr08-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0001
	C1B0003685972-1947-nr08-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0002
	C1B0003685972-1947-nr08-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0003
	C1B0003685972-1947-nr08-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0004

