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Vasari'- 15 d. universiteto bibliotekoj atidaryta lietuviškosios 
knygos tremtyje ir išeivijoj paroda, Parodoje matėsi beveik visos tremty
je išleistos lietuviškos knygos, laikraščiai, Amerik's lietuviu leidi
niai ir dail, V.K,Jonyno gamintų prancūzu zonos Vokietijoj pašto ženklu 
pavyzdžiai. Vakare lietuvių gyvenamasis būstas sužibo gražia iliumina
cija j iš žalumynu supinti dideli Gedimino stulpai, Vytis ir užrašas 30. 
Skautai suruošė žodžio ir muzikos montažą"Tėvynės valandėlė”. Vien tik 
žvakė m-i s apšviestoje koplytėlėje pasimelsta už žuvusius karius, parti
zanus ir nežinomus tyliuosius kovotojus. Žuvusiųjų atminimui koplytė
lės viduryje buvo sukrautas iš akmenų ir smėli© paprastu beržiniu kry
žium paženklintas kapas, vaizduojąs žuvusius tautos kovotojus ■ '

Vasario 16 d* ryta lietuvių tremtinių bendruomenės ir studentų . 
atstovai pasveikino prof„Mykolą Biržiškų, Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo akto dalyvį, dabar profesoriaujantį šiame universitete. Pa
maldose bažnyčioj giedojo soli stė Z,Kardeliene. Iškilmingojo posėdžio 
metu kalbėjo lietuvių lektorius V. Manelis, prof. M. Biržiška ir kt. 
Priimta į pasaulio politikos vairuotojus rezoliucijos. Vakare įvyko lie
tuviškų Gainų valandėlė.

Minėjime dalyvavo latvių, .estų profesoriai, studentai, daug kitų 
svetimšalių ir vieno iš didžiausių Hamburg? vokiečių laikraščių "Die Welt” 
atstovas.

Kerne tene •ta ta-« ta* - *-.• -ta • ta*
Minėjimas pradėtas vėliavos pakėlimu ir pamaldomis bažnyčioje. 

Pamaldas laikė kun.pr.’/f. J .Meškauskas. Giedojo solistės St,Daugėlienė, 
V.Brickienė ir stovyklos choras. Iškilmingojo posėdžio metu pasakyta 
daug kalbų, pasiųsti sveikinimai Sv.Tėvui, prez.Trumenu1, Maraholliui, 
I.-. Britanijos min. pirm, Attlee , Kanados min. pirm.Mackenzie Kingui, Aus
tralijos uis.reik.min.Ewatui, Pietų Afrikos min=pirm»gen.Smutsuię Lietu
vos įgaliotam minister!ui Vašingtone P.Žadeikių! ir pasauli’ lietuviam.

Vakare, prieš pradedant koncertą, perskaitytas VLlK'o atsišau
kimas į pasaulio lietuvius, gausiai atsilankiusiems svetimšaliams 
anglų kalba apibudinta vasario 16 d. reikšmė Lietuvai ir dabartinės 
jos kančios. Koncerte dalyvavo. prof.Ruzickis, solistas Armonienė, Brič- 
kienė, Daugėlienė, violančelistas Armonas ir smuikininkas Jakavičius.

Beligenstadto

Minėjimas prasidėjo vasario 15 vakare gedulingomis pamaldomis 
stovyklos bažnyčioje. Viduryje bažnyčios pastiitytas gėlėmis papuoštas 
katafalis. Prie jo garbės sargyba^ jau žilais plaukais Lietuvos nepri
klausomybės kovų dalyvis savanoris-kurėjas, jaunas moksleivis, skautas.

Vasario 16 1. rytų visi arakai pasipuošė žalumynais ir iškėlė 
trispalves vėliavos. 9 vai. st vykios gyventojai susirink: i aikštę vė-
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liavos pakėlimui, Organizuotai su vėliavomis atėjo savanoriai-kūrėjai, 
skautai; paskui Lietuviu Tautinis Ansamblis, gimnazija, pradžios mokykla 
ir vaiky, darželio mažieji lietuviukai, Iškilmingųjų pamaldų metu gie
dojo Lietuviu Tautinis Ansamblis e

18 vai. didelėje stovykl -s salėj e. iškilmingas aktas. Atsistojimu 
pagerbiami žuvusieji už Lietuvos laisvę. Po paskaitos žodį tarė savanc- 
ris-kūrėjas ir Vyties Kryžiaus kavalierius, perskaitomi sveikinimai ir 
priimamos rezoliucijos. Vakare iškilmingas Lietuviu Tautinio Ansamblio 
koncertas.

Stovyklos gyventojai Lietuvos Laisvinimo reikalams suaukojo per 
12.000 RM.

Munchene

Vasario 16 d. ryta Sv.Jono bažnyčioje ir Freimano stovyklos 
gražiai atremontuotoje koplyčioje pamaldomis Miincheno lietuviai pradėjo 
vasario 16 d. iškilmes.

Po pietų prasidėjo iškilmingasis posėdis. 1 garbės prezidiumu 
pakviečiami į minėjimu atsilankę amerikiečiu karinės valdžios atstovai 
pik.Decker ir plk.Burkee, MUncheno universiteto rektorius prof .Albert, • - 
kitu tautybių ir lietuviu vadovaujančiu veiksniu atstovai. J •
gausiai susirinkusius lietuviškai, angliškai ir vokiškai žodį taria LTB 
Muncheno apygardos komiteto pirm.Ant „Kalvaitis. Baigdamas kalba pakvietė 
visus susirinkusius atsistojimu pagerbti žuvusius už Lietuvos leisvą. 
Seka eilė sveikinimu^ priimamos rezoliucijos. Vakare įspūdingas "Giurlio- 
nies" ansamblio koncertas,

Freimano stovykloje iau vasario 15 d. vakare buvo suruoštas iš
kilmingas vasario 16 d. minėjimas. Gimnazijos mokiniai suvaidino 
"Aušros sūnus". J

Kesseįy.io’.

Vasario 16 d. išvakarėse Kasseiio lietuviu stovykloje suruoštas A« 
Liepine, J.Puodžiūno ir J.Adomavičiūtės baleto koncertas. Vasario 16 d. 
rytą iškilmingai iškelta Lietuvos vėliava ir nuskubėta į bažnyčių pa- • 
simelsti už žuvusius bei priespaudą kenčiančius tautiečius. Iškilmingojo 
akto metu pašventinta savanoriu-kūrėju Aukštaitijos skyriaus vėliava. 
Kalbą protarpiais padeklamuota. Skambinta kanklėmisi ir grojo Z.Jonušo 

į. vedamas orkestras. Vakare teatro salėje suvaidinta skautiškas vaizdelis 
"Regėjimas” ir St.Lauciaus pjesė ’’Paslaptingoje zonoje”„Minėjimo daly
viai priėmė atsišaukimą į pasaulio sąžine ’dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Dillingene. .

Lietuvos nepriklausomybės 30 metą minėjimas atšvęstas labai iš
kilmingai. Jau iš vakaro stovykla pasinpuošė žalumynais ir įsivyravo 
šventės nuotaika. Vasario 16 d. 9 vai.rytą stovyklos aikštėje pakelta 
trispalvė vėliava,10 vai. iškilmingos pamaldos bažnyčioje. Pamaldų metu 
giedojo muž Starkos vedamas choras. Gražu pamokslą pasakė stovykloje 
gyvenąs kun. Ražaitis.

Vakare 19 vai.stovyklos salėje iškilmingas aktas. I iškilmingąjį
aktą atvyko Gūnzburgo apskrities komendantas Amerikos lietuvis majoras 
Algirdas. Jokšas su ponia, estu, latviu atstovai- IRO atstovė miss 
Palling ir daug daug lietuviu. Sveikinimo kalbose estai ir latviai 
prosiminė bendrus vargus ir bendrą priešą, dėl kurio kaltės savo laisvės 
šventės negalime švęsti namuose. Mj.Al.Jokšas prisiminęs, kad šią gar
bingą šventą negalime švęsti drauge prie Karo Muziejaus, tautinius šo
kius šokti Kūno Kultūros Rūmuose ir V.Teatre Kaune dainuoti ir džiaugtis,
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ragino niekados nepaminėti šios dienos, kol garbinga tradicijų tęsti 
grįšime į savo tėviškes. Pasiustos rezoliucijos Sv.Tėvui, Marshalliui, 
o sveikinimai - Amerikos lietuviam, ELIK’ūi ir Liet .Raudonajam Kryžiui. 
Minėjimas baigtas gražiu koncertu.

Augsburge

Augsburgo lietuviai Lietuvos nepriklausomybės 30 metu paskelbim® • 
sukaktį minėjo vasario 13 ir 16 <f.d. Pirmąją dieną Hochfeldo stovykloje 
dr.Baleliūnas skaitė paskaitą, o aktoriai H.Kačinskas, Brinką ir Pukele- 
vičiūtė atliko meninę dalį. Pasiustos rezoliucijos prez.Trumanui, Mar
sha lliui, Attlee, Bevinui, Prancūzijos prez.Auriol, ųžs',fėik.min.Bidault 
šv.Tėvui, o sveikinimai - Amerikos lietuviam, pasaulio lietuviam. Pa
rsiųsta ypatinga padėka Philadelfijos lietuviams už brangią dovaną - 
tautinę vėliavą, atsiustą Augsburgo lietuviams ir "New York Herald Tri
bune1’ redakcijai ir leidėjams. . .

Antrąją dieną minėjimą kartu suruošė ab*i Augsburgo lietuviu 
stovyklos.. Iškilmingas pamaldas atlaikė ir pamokslą pasakė-kuns,Zaka
rauskas. Pamaldų metu Bažnyčioje giedojo St.Baranauskas ir•J.SeŠtakaus- 
kionė. Vakare iškilmingas koncertas. Programoje Augsburgo miesto simfo
ninis orkestras, diriguojamas Jeronimo Kačinsko, išpildė J.-Kačinsko 
simfoninė miniatiūra "Giesmė į šviesą".- ir VI. Jakubėno menuetą iš 
antrosios simfonijos. Antroje koncerto dalyje dainavo operos solistė 
A.Dambrauskaitė ir sol.A.Paukštys.

• Bįomberge^

Šventės minėjimas prasidėjo pamaldomis miesto kataliku bažny
čioje. 16 vai. artistu namu salėje iškilmingas posėdis - akademija. 
Kalbas pasakė prof.Pr.Jucaitis ir mokytojas P.Bagdonas. Priimta ati
tinkamos Lietuvos reikalu rezoliucijos, perskaitytas VLIK’o atsišau
kimas. .Visi gausiai aukojo Lietuvos, laisvinimo reikalams. ■

Dedelsdorfe-_

Minėjimas pradėtas vasario 15 d. Programą suorganizavo skautai. 
Skautu ir moksleiviu choras padainavo. Vakare gedulingos pamaldos 
už laisvės kovose žuvusius tautiečius. Vasario 16 d. rytą stovyklos 
aikštėje iškilmingai iškelta Lietuvos vėliava. Iškilmingojo -akto metu 
gen.T.Daukantas skaitė paskaitą. Priimtos'Lietuvos, reikalu rezoliu
cijos pasiustos didžiųjų valstybių, vyriausybėm. Akto dalyviai iš
klausė per Stuttgart© radiją "Čiurlionies” ansamblio transliuotą 
lietuvišku dainą valandėlę. Vakare, vėliavos nuleidimo apeigom pasi
baigus, .įvyko koncertas.

■ ' - PLensburge

Abi lietuviu stovyklos Lietuvos nepriklausomybės šventę 
minėjo kartu. Rytą kataliku ir evangeliku stovyklos koplyčiose 
atlaikytos iškilmingos pamaldos.' Po pietą iškilmingas susirinkimas, i 
Perskaityta gauti sveikinimai, VLIK’o atsišaukimas Ir priimtos re
zoliucijos. Meninėje dalyje gyvieji paveikslai, tautiniai šokiai 
ir stovyklos choro pasirodymas.
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VASARIO 16 d UŽSIENIUOSE' ' . . . .

Iškilmės Romoje/- .’ •-,

..JCaip praneša "II ę,uotidlano” (vasario 17. d.nr.), Vasario 16d.- 
minėjimų. Romoj suorganizavo Lietuvių Centrinis Šaipus Komitetas 
Itali joje.: Airių iv,Patricijaus bažnyčioj Jo Eminencija kard.Pižzar- 
do atlaikė iškilmingas šv. Mšias, kurių klausė, be kitų,vysk,Ruftys, ••• 
mons.Carol, mons.Landi, mons. Samans, min.Lozoraitis, kitų Baltijos 
valstybių ir Lenkijos pasiuntiniai, CARE misijos šefas TV generolas 
Geoffrey P. Baldwin, kun.prof.Tulaba, įvairių kolegijų bei insti
tutų atstovai. "L'Orą d-'Italia” pažymi, kad bažhyoia buvo pilna 
žmonių - lietuvių kolonijas Romoj narių ir "mažos, nelaimingos. Lie
tuvos draugų". ' •, ■: ■ .

Jo Em.Kard.Rizzardo, tardamas paguodos ir vilties žodį, ra
gino lietuvius pabėgėlius ieškoti stiprybės katalikių tikėjime,kuri'. ■ 
ištikimi sūnus lietuviai visada buvo,, gindami ji šimtmetinės^ karosų - 
su kur kas galingesniais kaimynais, • ’

po pamaldų gretimam prie bažnyčios, bas te įvyko susirinkimas, 
kuriamo min.Lozoraitis tarė žodi jo R’min.kard.Plz .ardo ir kitų aukš
tųjų svečių garbei. Pasak ”11 Ouptidiano”, " J-.E.Lpzoraitis pabrėžė 
neatsijamus ryšius, kurie nuo amžių jungia, lietuvių tautų su šv. 
Motina Ražnyėia, ir nurodė, jog tragiškų Lietuvos'padėtį rodo jau 
tas faktas, kad dabar ji negali tiesiogiai susisiekti su Sv.Sostu. 
Pabaigoj pareiškęs gyvų visų pabėgėlių viltį ,■ J.E.Lozoraitis pa
reiškė, jog Lietuviai, prisiglaudė jtalijoj, laiko save privilegi
juotais, nes gyvena tauriame teisės, civilizacijos in laistės krašte". 
Kitas Italų laikraštis, "L’Ora d’Italia", cituoja min. Lozoraičio 
informacijų apie. Lietuvių deportacijas į Sibiru. LaikrašSio kores
pondentas sakpsi neįmanęs perduoti to tragiško įspūdžio, kurį jis 
apie Lietuvos likimų gavęs iš vasario 16 d. šventės. Ilgame, šiltai 
parašytame straipsnyje tas laikraštis duoda vienų kitų Lietuvos ne
priklausomojo meto ir jos tragedijos apybraižų. Prisiminęs vasario 
16 d. minėjimų, anie lietuvius jis rašo, jog "tūkstančio tragedijų 
išbandyti, patyrų šimtus nesėkmių, jie nenuleidžia rankų. Narsi 
tauta, lietuviai žino, kad po nakties ateina aušra".

Vasario 15 d. italų liberalų laiksfaštis "Risorgiment■> Libe
ralo ’ trumpai pranešė apie rytojaus dienų įvyksiantį Lietuves ne- 
priklnusomytės* minėj imu, o kitoj vietoj įsidėjo ilgų Vittorio Crains 
straipsnį "Lietuvos tragedija", pagrįstų gausiais faktais ir doku
mentais, daugiausia p imtais iš’VLIK*o memorandumų JTO. Autorius 
baigdamas pastebi, jog dabar našiam įkaršty tretysis Lietuvos tra
gedijos aktas, ir klausia, kada tautų‘teisingumas padarys jam galų.-

Italų_s£audcs_atsilįegimai

Ypač gražiai atžymėjo didelis iliustruotas žurnalas "II 
Eocolare” vasario 15 d., Lietuvai 'p skirdamas visų dvigubų vidurinį 
(3-9) puslapį,-patraukliai sukomponuotų iš Hosarlo E.Esposito 
straipsnio apie "Lietuvių tragedijų" ir 3 dailiai atspaustų nuotrau
kų. "Tremties šaly, toli nuo savųjų girių, baimindamiesi dėl Rusi
jon išvežtų sava.tautiečių skaudaus Likimo, lietuviai švenčia 5Q-jų 
savo Nepriklausomybės sukaktį" - tokia antrinė antraštė įvesdina 
italų skaitytojų.į šių metų sukakties nuotaikai. Toji nuotaika 
dvelkia ir iš nuotraukų, kurios rėmais supo. R.F.Esposito straipsnį: 
nuo Lietuvon senovės- liudininko Baublio per Rimšos "Lietuvos Į£okyk- 
los" skulptūrąrprieinam' prie nepriklau^-mylės meto, kur laisvėj
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išaugęs lietuviu jaunimas tauriniais drabužiais apsirengusios mer
gaitės ir vyrai su grė’ liais ' ei lalgiais ant pečių su varpu vaini
kais ant padėklu, dainuodamas traukia į džiaugsmingų derliaus nuėminr 
pabaigtuvių šventę. Tu.j šia pat, šalia -jaunos lietuvaitės, besi- 
džiaugianci"s savo geliu darbeliu, kla?.Jciu kontrastu atsistoja Pane
vėžy ir Vilkavišky bolševikų nužudytu lietuviu paveikslai ir prie sav. 
vyro lavono raudanti panevokiškio l>r, Antano G-udonio žmona. Ilgame 
straipsnyje autorius patraukliais vaizdais nupiešia Lietuvos praeitį, 
apibudina didžiąsias jos problemas į'ravelia lietuviu tautinės kultui-s 
le-hynus ir baigiamas sako? j-:g '. eniras kataliku tikėjimas dar tampres
niais broliško jausmo ryšiais italus susieji su ta simpatinga šiauria, 
tauta, nur gyvenančia dienus? kokias ir mums guli tekti išgyventi, ir 
kenčiančių kančias, kč?kios ir mus gali ištikti.

Lietuvai paskirtas dar vienas ištisas to paties ”11 Focolare” 
numerio puslapis, kuriame įdėtas Vincento Mincevičiaus išversta Nelės 
Mazalaitės ’’Nežinomojo Kareivio legenda”, Oia pat atspausta ir tikrai 
Įspūdinga vieno lietuviu tautinio šokio nuotrauka - tautiniais drabu
žiais apsirengusius- lietuvaitės tiesia dangun rankas, lyg maldaudamos 
gelbėti jų tautę, apie kurios naikinimų kalba Ifazalaitės legenda- 
Ir paraše no nuotrauka tas šokio momentas- pavadintas "le movenze di 
un’ardente implcrazione’.

Tę pati N.Mazaląitės ■ - . ' legendos vertimu vasario 5 d. 
paskelbė italų krikšč.iemokratų organas.”11 papolo”.

Vasario 16 dieną Sūriche

• Minėjimas įvyko sekmadienį yšsnrib 15 dienų 15 vai.,Zunfthaųš 
zur Waag, nes dauguma lietuviu.‘dirka ir pirmadienį negalėtų atvykti. 
Tai buvo skaitlingiausias iš visų lietuviškų susirinkimų. Šuvo kvies
ti ir šveicariųaini, kurių gana dnitg atsilaikė; kartu su lietuviais 
susidarė apie 14? asmenų. Is šveicario-dių buvo rųiiversitetc profesorių 
redaktorius, leidėjas, pirkliai ir kitų profesijų žmonės. Iš lenkų 
buvo atvykęs L'r. J.Eakowski (a.lirekteur tu caP.-inet du Ministėre dės 
Finances") . o dabar jis yra lenkų k m’ atantų s-gos pirmininkas. Susi
rinkimų atidarė vyriausio amžinus lietuvis gyd.Augevičius ir į garbės 
prezidiumų pakvietė; pr*f.JeEretę,. p.S.Garbačiauską, p. Narutavičiau , 
stud.Skirgaila, p. Truskų (jis pirmininkavo) ir iš"svočių: redaktorių 
Cerberį, lenkę br.Raknwski ir leilėlę L'roSchwarzenbach. Buvo dvi pa
skaitos; Garbačiausko, lietuvių kalia, prof,Ereto vokiečių kalba. 
Lenkas Br.Eakowski pasveikin.’' lietuvius prancūzų kalba, linkėdamas 
atgauti laisvę, ir sugrįžti į Nepriklausomą Lietuvę. Jis pastebėjo, 
kad praeity buvo klausimų, kurie lenk’is nuo lietuvių skyrė, bet da
bartis ir ateitis šias abi tautas tik jungia. Jo kalba buvo trumpa, 
bet įspūdingą. Susirinkimų raštu sveikino? p, gaugg, tremtinių globos 
valdžios įstaigos vyr«direktorius, prmin.dr»J.Saulys,, kun.rrel.prof. 
K.Šaulys; Argentinos k "sulas pj’arsanti, puvo tokių, kurio net į® 
tolimesnių miestų ar vietovių atvyko į minėjimų.

Susirinkimui luv - perskaityti atsišaukimai VLIK'o, Vyku, Tarybas 
Min.dr.J.Šaulys atsiuntė sav. žodį? kuris buvo perskaitytas, po to per 
skaitytas ir 1^ Vasario proga surašytas aktas.

Susirinkim': vardu buvo nutarta pasveikinti Sv.Tčvę, VLIK'ę, 
Vyki.Tarybą, ALTį, XALFA. Nopriklausomybės akto - 1U1-.II.16 - pasi
rašius. Lietuvos B.aud.Kryžių, įgaliotus ministerius ir misijų £efus.

xo oficialios dalies, po pertraukos, buvo tautiniai šokiai, 
Aldonos Erėtaitės įspūdingai padeklamuota vokiečių' ir lietuvių kalba 
Brazdžionio eilės, Visi lietuviai, p ■ prorrr.mos, dainavo liaudies dai- 
nas.Tai buvo pirmas lietuvių kortu su svečiais naminėj imas .Bendra J mi
nėjimo įspūdis buvo geras, lygiai ir tvarka.Ypač buv' patekinti sveii 
nes jie pirma kartę suvi pažino su tautiniais šokiąj a ir li etuviška 
ddina.
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.Strhsbour'.Jūlįšųvizmo kankinys

Vasario 15 d®, sekmadienį, Straslourge - rytinėje Prancūzijoje 
oras buvo apsiniaukęs, lynojo, Nedidelė, bet labai graži Visų. Šven

tėjų bažnytėlė buvo*veik pilnu susirinkusių į pamaldas, kurias laikė 
kun.Kriviekas. Puikus vargonai ir sumik' s^lo, grodami Lietuviškai - 
religinius motyvus, kėlė valandos iškilmingumą® Turiningas ir Lietuvos' 
nepriklausomybės įC metu sukaktuvėms pritaikytas pamokslas bei gražiai 
vietos lietuvių sugiedotas Tautos himnas jaudino žmones- tūlam net aša
rų išspausdamas.

Lygiai Į5 vai, didelė,• 7C0 vietų, salė prisirinko pilna žmonių®. 
Daugumas prancūzai, užsieniu k msulatų ir valdžios atstovai, nemažai 
dvasininkų, vyrauja jaunimas. Kun,J.Krivickis prancūzų kalba atidarė 
Iškilmingąjį posėdi, giedama Lietuves himnas ir Prancūzijos Marseil
laise, susikaupimo minute pagerbiami žuvusieji už Lietuvos ir Prancū
zijos laisvę. 1 iano grojamas gedulingasis ’’Minusiems šauliams”.

Kalbėtojo vietą užima žilas, susenęs kun.Fengleris. Tai kilęs 
iš Elzaso prancūzas. Jis nuo 1923 metų gyveno Lietuvoje Ir mokė Kauno 
jėzuitų gimnazijoje. Išmoko lietuviškai. Susigyveno su lietuviais. 
Turėjo čia gana daug bičiulių. Nuoširdžiai pamilo Lietuvą# jos kalbą. 
Gyveno N.Lietuves džiaugsmais ir laimėjimais, tarytum-sulietuvė'jo. 
Užėjus Lietuvai sunkiom valandom nepabėgo... Pasiliko čia ir ’toliau 
vargą vargti kartu su visa lietuvių tauta. Atėję rusų bolševikai kun. 
Fengleri tuoj suėmė ir išvežė Rusijos gilumon, kur jo kryžiaus keliai 
ėjo per kalėjimus.ir Įvairias koncentracijos stovyklas. Vienoje šių 
baisiųjų stovyklų, prie Volgos, kun,Pengleris'kentėjo trejus metus... 
Jo pergyvenira i buvo labai baisūs. Kjioįat buvo kankinamas, įtarinėjamas* 
tardomas, sunkiausiais darbais varginamas.. Mažai liko.gyvų jo kalinimo 
draugų. Kun.Fengleris išliko gyvas, bet yra tikras ligonis invalidas. 
Tik po ilgų pastangų jau prieš pora metų, kaip-prancūzas grįžo savo 
tėvynėn ir apsigyveno Strasburge. Ilgiau kaip vienerius metus ' v-.y 
išgulėjo lovoje ir dabar sunkiai gali išeiti iš savo kambario. Kadaise 
stambus ir stiprus vyras, dabar vos tik pakrutąs senolis - kankinys. 
Jis tik 5<> metų .

Kalbant su juo iškilmiit paskaitos reikalu prieš pora savaičių 
abejota, ar sveikata leis kun.Fengleriui dalyvauti šventėje. Tačiau 
užkalbintas tuoj pat sutiko, ners tat buvo pirmasis jo viešas pasiro
dymas, grįžus iš Rusijos. Jis dar juokaudamas ridūrė: ’’Sutinku, bet 
su viena sąlyga - jei per šį laiką Lietuva taptų laisva, tai Jūsų mi
nėjime negalėsiu'dalyvauti, nes tuoj-^važiuosiu į Lietuvą”,.. Kai kun. 
Fengleriui atgabenti buvo pasiųstas auto-taxi, tai jis palydovui pareiš
kė; "Ką jūs, ar ■ pa^lūdot, juk jūs pabėgėliai1” ' - ‘

Sis žmogus kalkei'' Vasario 16 d, lietuvių iškilmėse į savo tau
tiečius - prancūzus. Be.jokj' pykčio, pagiežos, lygiu ir akademiniu 
tonu dėstė Lietuvos reikalus gausingai auditorijai. Pranešimas turi
ningas, kruopščiai parengtas, pasir„>ytas® Truko 45 minutes. Papasakoti 
Lietuvos istorijos bruožai, apsistota ties Lietuvos kultūriniais ir 
ūkiniais laimėjimais nepriklausomybės metais, ypatingai akcentuota. . 
moksliniai labai svarbūs lituanistiniai dalykai, lietuvių kalbos ver- 
tingumes ir turiningumas. Šia proga net pabarta svetimieji kalbininkai, ' 
kurie esą nemokšiškai suplaka lietuvių kalbų su slavų ar germanų kalbomis. 
Palietus bolševizmą, drąsiai bėrė teisybę, atidengdamas visus'jų šlykš
čius ir apgaulingus metodus pavergiant lietuvių tautų.- Plačiai išdėstė 
visas lietuvių kančias ir bolševizmo baisenybes. įspūdis buv-i? didelis. 
Baigęs paskaitą, kun.Forigleris prasitarė kųn.Kriviskul *.”I‘rolau, maniau 
baigus skaityti reiksią# šauktis .Tavęs, nesitikėjau pasikelti nuo kėdėsI” 
Nesišaukė, .atsikėlė - pats ' nulipo, nu<■ .scenos. Jautėsi lyg atsigavęs.
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Toliau sekė deklamacij•; s, daines, tautiniai liotuviu šokiai, 
piano muzika- lietuviškais motyvais. Strasb'Zurge lietuviai savo tarpe 
neturi moninink' ; Tik tautiniams sykiams vadovauti čia "yra p.N.Pa- 
ramskienė, -kuri šiam menui turi pxtyrimo dar iš Li&',-‘r? T- dėl ir 
tautiniai Sekėjai su tautiškais •• puošniais rūbais turėjo nemažo^pa
sisekimo. Laln-'S dainuota be chervelain - sutartinės. Maloru. įspūdį 
davė Raselė. Įlinkauskaitė (3 mt»), tautiniais rūbais papuoš'a drąsiai 
deklamavo kelis lietuviškus eilėraščius. Danutė Paramhkaitė (b mt») 
taip pat tautiniais rūbais padainavo perą prancūzišku dainelių* Tuoj 
po viešo minėjimo kun.Krivickas surengė pas save arbatėlę kun.Eengle- 
riui ir prą-ncūzans, prisidėjuslėms prie šventės programos, pagerbti.

Vakare visi susirink'me lietuviškoje šeimoje bendrai suruoštos 
vakar ierrėn.-' Čia sure daga veme’ ir priėmėme sveikinimus, sakėme kalbas 
ir vaišinomės iki vėlybos nakties.

Visa šventė praėjo pakilia nuotaika.
Strasbourge gyvena 24 lietuviai.

Stockholm! akiu memorandumas MaL s bailiui ir B e vi nu i

’ JV agentūra United Press pranešė iš Stockholm© vasario 13 d.: 
"Ryšium su Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės JO metų 
sukaktim BaltieeiU komitetas Stockholm© vasario 17 d. pasiuntė L.Bri
tanijos Ir JV užsieniu reikalu minis teriams memorandumu, kuriame šie 
prašomi savo darbuose laisvės ir demokratijos labui neužmiršti trijų 
Baltijos kraštu..Marshall!s ir Levinas memorandume prašomi padėti Bal
tijos tautoms atgauti savo nepriklausomybę, kuri jiems buvo smurtu 
atimta ir kurios jie reikalauja remdamies Atlanto charta".

.. Si? UP žinią įsidėjo daugelis/JV, D.Britanijos, Švedijos, Švei
carijos ir kitu kraštu, laikraščiu. (Agentūros korespondentas vasario 
lo-ją, matyt, palaikė visu Baltijos valstybių nepriklausomybės sukaktim.)

LIETUVA UŽSIENIO SRIUBOJE

Pidalis_lėvesys įie^ūvos J>£lai_italu_sgaudoįe

Salia šveicaru spaudos, kuri paskutiniais mėnesiais sistemingai 
kelia Lietuvos (ir tuo patim visu Baltijos kraštu) laisvės bylą, Lie
tuvos reikalas bene stipriausiai atstovaujamas italu spaudoje. Kai 
•šveicaru publicistikai mūsų bylą judinti akstinu duodu*principinio ma
žųjų tautu likim; klausimas, tai patriotiniai italu laikraščiai Lietu
vos patirty randa sau be galo vertingos melžiamo^ siu-.- metu vykstan
čiai itin aršiai kovai su komunizmu. Toji iaexz-iaga labai gausiai pa
naudojama - tiek dokumentinė, juodu ar+ v-'lto parodanti komunistinę - 
sovietinę tikrovę, tiek toji, kur' veikia italu jausmus. Ypatingai 
tenka paminėti italu kataliku spauflą, kuri kiekviena proga rodo savo 
nuoširdžias simpatijas ir užuojautą katalikiškai lietuviu tautai. Va
tikano organas -Gssurvatore Romano", pagal tradiciją atsargus ir dėl 
to kiek akademinis, rašydamas principiniais klausimais gausiai operuoja 
lietuviškais motyvais ir lietuviu' informacijos duomenimis. Jis taip 
pat reguliariai duoda išsamios informacijos apie lietuviu tremtiniu 
Vokietijoje religinį bei d rinį gyvenimą, be kitko pasinaudodamas 
Sy.Sosto Tautinio l'elegato tarnybiniais pranešimais ir EJuTCEt.atstovo 
teikiama inf'-rmaclja. S.m.sausio 7-3 d.d.- nr<,"C-6s.R." nlaiiai aprašė 
ateitininku (Rein?- k-..nf--ją ir Seeshaupto stovyklą, pažymėdamas, kad. 
tie suvažiavimai praėję t-.s org-jos himno žodžiu ženkle - "ateitį ra
gini. tėvynės laimingą,... dirbkim kovokim dėl-Lietuvos'". .
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. ’’’L ra -’ell' Azi'ne” s.m.' sausio 31 3. ir tolimesniuose nume
riuose ištįsti, persispaus1 in • VLIK■ o memorandumą, kuris kartu su 
atitinkamais Latvijos ir Estijos išlaisvinimo veiksniui raštais buvę 
įteiktas TTTO Visumas pirmininkui (dėl genocido Lietuvoje ir kituose 
Baltijos kraštuose). Redakcijų uždėjo antraštę ”Tylos sąmokslas - 
Beviltiškas Baltijos,, vaistysią halsas pasiekė JT?-'"-", ir pradžioje pa- 
rašė’truitpą įžangą, kurioje te kilk'' pasteli, kad "užmarštis, kilniojo- 
paliktos tos laisvos tautos? sovietu okupacijos pavergtos, neturi 
tęstis”. Bu itaįą laikraščiai - ”Voce d’Italia" ir "Brancaleone” - 
ištisai Įsidėjo’ iš ’’Lietuviu Archyve” išverstą buv.Lieta.vta ’’liaudies 
seimo” atstove J?r .A. Garmau s liudijimą apie Lietuvos prijungimo prie . 
Sovietu S-gos užkulisius. -";alsas iš raudonojo kapo į gyvuosius - 
jaudinantis Lietuvos motoru atsišaukimas”; šia antrašte Italijoo ka
taliką motorą laikraštis "parola Nuova" pirmame puslapy žymiausioj 
vietoj. Įsidėjo Lietuves rr.tbrfc atsmaukime tekstą. "Brancaleone” 
sausio 14 d, j ° ■■ 'jo Luigi Villari straipsni ’’Rusą intervencijos 
vasaliniams režimams sukurti”, kurio viena pastraipa sutrauktai pa
vaizduoja Lietuvos ir £itą Baltijos kraštą sovietinės okupacijos 
procesą. Lietuvis tragedijai viena pastraipų paskirta dideliame ' : 
Romann Schiavoni str. "L’fra dell’ Azionsausio 3 d. antrašte 
"Tautą likimas Sov.S-goj". Tas pats laikraštis sausio 1? d. išsamiai" • ’ 
informuoja a -ie Sibiran išvežtus lietuvius pirmo puslapio straipsny 
"Stalino politika". Tame pačiame numeryje paduodama ELTOS iš "Draugo" : 
paimta žinia,- kad marš Paulus su 124.000 kariuomenės esąs Lietuvoj, 
kad sovietams patogiu momentu pradėtą operuoti Vokietijoje.

Min. Lozoraičio interview ■ ■_ . .. , »t -1 —« i-,. —»— m. — — — — — *-i»

Italą kataliką dienrašti s.- $11 Quotidiano” sausio 22 d.. įsi
dėjo ilgą savo bendradarbio E.C, Colombi pasikalbėjimą su p,Lozo
raičiu, ’-buvusios laisvos Lietuvos Respublikos buvusiu užs.reik. 
ministcrlu". Min.Lozoraitis itaįą.žkorespondontui plačiai nušvietė 
Lietuvės dramą nuo praeitojo karo pradžios ligi pat šią dieną, pa
žymėdamas, kad Lietuvos miškuose nenurarąlomai veikia partizanai. 
Korespondento paklaustas, min,Lozoraitis platokai painformavo ir 
apie dabartiną Kataliką Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Vien'- energingo žmogaus, pa stangą ^vaisius

Toks platus ir nuolatinis Lietuvos- reikalo atstovavimas italą 
spaudoj (čia jį tepavaizdavom, viena kita ryškesne iškarpėte) yra 
vieno jaune, energingo ir entuziastingo,žmogaus judrią pastangą 
vaisius. Tas žmogus - Vincentas Mincevičius, Italijos lietuvis, 
Informacijos. Tarnybon - ELTOS atstovas Italijoje. Te jauno žmogaus 
gyvenimas yra tikras romanas. Gimęs Vokietijoj, 1?34 m. veik dar 
vaikas nuvykęs Italijon, V.Mincevičius ten baigė licicją, studi
javo filosofiją, psichologiją, finiką, chemiją, radiotechniką . 
(už kai kuriuos darbus gavo valstv’ italą cromiją). 1940 m. buvo . 
internuotas’i,r nugabentas į Bibliją, kiek vėliau ten gavo mokyti 
fiziką ir chAmlją viename institute, per b'~mVorėavimą Yuvo sunkiai 
sužeistas ir dar dabar tebencgalucja. IraslTaręs prieš .Musselinį 
("apie dučę kalbės kaip. 'apie Temistoklį; nežinia, ar jis padarė 
daugiau ger-a, ar blogo’’),' Mincevičius 1943 m. vasarą buvo ištremtas 
į Š.Italijrą, kur jam tačiau pasisekė pasidaryti eksperimentinės 
psichologijos asistentu Turino universitete. įsijungęs į pogrindinę 
italą rezištendi jąs veiklą, padėjo lietuviams pabėgti iš vokieftią 
kariuomemės, buvo vokiečiu sugautas Teteikiant pagalbą vienam ją
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peršautam lietuviui ir nuvestas į aikštę sušaudyti, Vienam kunigui 
tarpininkaujant tarp vokiečiu ir italu partizanu, paskutini momenta 
buvo išguit.etasiškeistas J. partizanu nelaisvėn paimtus vokiečius. 
Po karo Mincevičius dirbo su lietuviais pabėgėliais, turėdamas pa
žinčių su įtakingais italu žmonėmis buvo labai naudingas savo tau
tiečiam, pagaliau pats Įstojo Į Greg'rianum ruoštis Į kunigus.

Mincevičius jau anksčiau yra išspausdinąs italu spaudoj eilę 
savo išverktu lietuviu ’• ąliteratūros dalyku* Iv gausios pažintys 
su italu spaudas sluoksniais ir gurąs italu kalbos mokėjimas padeda 
jam -sėkmingai dirbti lietuviškos informacijos darbą. Netrukus turi 
išeiti platus, apie 200 puslapiu jo darbas italu kalba apie sovietu 
okupaciją Lietuvoje. Turi parengęs eilę lietuvišku veikalą vertimą, 
tarp ją l-r .Macein's "So.cialinį teisingumą", o taip pat 0.Raganos 
"Sename dvare".

Argentinos_sgauda

Argentinos kataliką dienraštis "31 Pueblo" praeitą matą lap
kričio m= Įsidėjo Dr.Ričardo Triumpf straipsnį "Por los caminos de 
Hitler" (Hitlerio keliais), kuriame autorius sugretina nacią smurto 
aktą - Klaipėdos atplėšimą nuo Lietuvos 1939 m. kovo 22 d. - ir so
vietą agresiją prieš Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. Straipsny išve
dama paralelė tarp Hitlerio ir Stalino. Remdamasis Bostone laikraščiu 
"The Worker" ?r.Triumpf konstatuoja, kad iš Raitijos kraštą išvežta 
apie pusė gyventoją, nurodo, kad tai tik simptominga pradžia, ir 
baigdamas rašo, jog "žmonija stovi prieš klausimą; ar Neužeinanti 
ūdra -palaidos pasaulį ar jo tircni/š?" 

• ■ • -1 ■ ■ \ .
T, , 

Te1gą s pauda

Ilgą, d-kumentais- ir faktais pagrįstą Pierre Chantier straips
nį "Lietuviu tauta merdi" Įsidėjo belgą dienraštis "Terš 1’Avenir". 
Pavaizdavęs lietuviu tautos naikinimą, autorius baigia: "Jeigu vie
šoji opinija jaudinasi dėl neraštingą Afrikos bei' Azijos tautą likimo, 
tai juo labiau yra pagrindo jaudintis dėl genocido nuodėmės, kuries 
auka yra mums taip artimos tautos".

”Kešjr.epasidujiam savo likimui,_mūsą rezistencija
tebeina"

ola antrašte britą "r.atholic Herald" (11.15) pirmame puslapy 
Įsidėjo’vieno iš savo redaktorių, pasikalbėjimą su J. E. vysk .Vincent u 
Padolskiu, šiuo metu besilankančią Anglįjoj. Laikraštis įsidėjo ir 
Ekscelencijos nu.-trauką. Toliau jis pareiškė: "Pernelyg ilgai Vakarą 
galybės buvo nusigrįžusi'"s nuo Baltijos vaistysią - Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Tasai tiek spaudos, tiek vyriausybią abuojumas gal bus 
jus pastūmėjęs manyti.- kad mes būsim pasidavę rusą mums primestam ko
munistiniam. režimui. Tai netiesa; mūsų rezistencija tebeina. Mano tau
ta jaučia, kad išvadavim diena jau nebetoli, kad karas, kuris tą 
išvadavimą atneš, yra neišvengiamas". Toliau vyb'Ji. Padęlskis plačiai 
painformavo apie lietuviu ;.ę‘ep.’..rtaai-.j as, apie Kataliką Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje ir apie s-cvietįiią-;vietos gyvent ją naikinimo politiką. J 
Angliją jis nuvykęs lietuvią TP reikalais. Baigdamas Ekscelencija pa
reiškė nuoširdžią padėką anglą katalikams už ją parodytas lietuviams 

'simpatijas.
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įi.2į2lį5i_^2ii21įkū_klubas_L2nūbne

"Catholic Herald" "(II .13) praneša, jog Londone, Hast End, 
Ai.glijos lietuvią kataliku rūpesčiu atidarytas klubas, kuris apjun
gė nuo seniau Anglijoj gyvenančius ir kątik atvykusius lietuvius 
katalikus ir duosiąs progos jiems tarp savęs susigyventi. Klube yra 
bilijardas, baras ir kt, Pirmininkas J.Lingis.

Bvedą spauda

"Pabalti j” likimas"? „Taip litelis pab-altiečią draugas prof,Birger 
Herman pava31nc“šav6~š«ralpsnį dienraštyje "Svenska Eagblalet" v. sario 
15 d. ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 3© m. minėjimu. Str. duo
damas veik ištisai.

"Taip vadinamieji Pabaltijo kraštai, taip netolimi ir taip in
tymiai surišti su mūšy kraštu jau prieš šimtmečius, švedą galybei žiu-, 
gus 13 šimtmečio pradžioje pasidarė .'švedams nepaprastai svetimi, dau
geliui iš mūsą pabalti j ort valstybią atsikūrimas sukėlė nusistebėjimo. 
Betgi istoriškai tas įvykis buvo visai pateisinamas, nes jau tūkstan- ■ 
šiais metą Pabaltijo tautos gyveno tose sodybose, kur jos ir dabar • 
gyvena. Jos turi savitą kalbą, kultūrą> ir kas nuostabiausia - Jos 
išlaikė tai šimtmečiais nešdamos svetimą priespaudą.

Pavaizdavęs Lietuves ir kitą 'Baltijos kraštą pažangą per nepri
klausomybės metą, prof. Herman toliau rašo:

"Retai tematė istorija tokį, atkūrimo darbą, kokį atliko Pabaltijo 
tautės tarpkoriniais metais, retai tegavo pasaulis matyti taip aiškiai 
išreikštą tautinės•laisvės palaimą. Bet. ir retai kuri taute, kaip pa- 
baltiečiai, taip brutaliai neteko savo per pasišventimą sukurtą gėrybią.

Fabnlt iečiai turėjo tik vieną; ydą: 'j i e gyveno tarp dv'ieją dikta-"' 
tūrinią valstybią. Čia nereikia pavaizduoti ją kančią per visas tris 
invazijas: pirma rusą, paskui vokiečlą, paskui vėl rusą, - abi dikta-. 
tūros buvo lygiai nežmoniškai žiaurius, abi nežmoniškai nekenčiamos. 
Kraštai didžia dalimi nušiaušti, daugelis miestą sunaikinta, šimtai 
tūkstančią išžudytą arba išvežtą į rytus, kur didesne dalimi jau žuvę, 
kiti šimtai tūkstanbią tremtyje Vokietijoje arba Amerikoje! 0 iš liku
siąją gyventoją priskaitr-ma ne daugiau, kaip pusė buvusiąją,, o šią 
kančios ir baimė yra nuo Vakarą -.tskirtos geležine uždanga.

Toks yra šiandien vaizdus žvelgiant pabultieėiams 30 metą atgal 
nuo ją nepriklaus"mylią paskelbimą. Nenustebintą, jeigu juos rastume 
visai palūžusius, be jokios vilties kibirkštėles ateišioi.

i . Bet blogai
juos pažintą ‘ u *kurs tč.ip manytą. 3 mes švedai, ligi šiol jau turė
tumėm būti pai>.„nę Pabaltijo tautas.

Pr.br Itieėią bėgimas į Švediją mums, švedams, turėtii būti labai 
p- mokantis skyrius mūsą istorijoje per paskutinį krrą ir pc jo. Vargiai 
kas galėtą paneigti, kad pabaltiečią įvertinimas laiko nuo laiko kilo. 
Pradžioje daugelis laiko juos našta, kurios grynai žmoniškais sumetimais 
negalėjome išvengti, šiandien gi visi teisingai galvoją mūšą krašte- 
turi pripažinti, kad pabaltiečiai davė mums daug.naudos, daugelyje 
sriėią papildydami darbo jėgos trūkumą. Ir visi vieningai turime pagirti' 
juos už ją sugebėjimą ir darbštumą. Kaugelių. atveją jie mums turėjo 
būti ir pavyzdžiai. Noriai jie ėmė ir prisitaikė prie kiekvieno jiems 
pasiūlyto darbo. '. kur ją kuklaus uždarbio neužteko, tipsiog su nežmo-į- 
niška energija jie ėmėsi ekstra darbo. Ir rotai tegirdi j ome. nusiskundi
mus iš ją lūpą. ' •'

Ar • švedam-"'nhpradėjo, darytis aišku, kad tautos, turinčias tekius 
sugebėjimus ir tokią energiją, neturėtą teisės laisvam ir. nepriklaus.lipam 
tautiniam gyvenimui? Jeigu_švedą_užsięnin reiknlą_varlow1 ė taip nužemin-
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tai nusilenkdanr. didžiajai Hytų_d ^'l^15£?l.±^P&re^L..^2^a2s4?^2_ 
laufoš~neturl T klų fefsroEI^yų_s: ^ĮFt^ncgrlRIaūsoiĮt.^vnls^y^iųj- 
tafar meš7“Euri'o gcriau^žIn-'-mė, nepriv.lome protestuoti prlešvlsą 
pasauli? “’”' *" ’ ” ".-.
--------“Ues turima ir kitą priežastį pai daryti. Švedija, kaip-ir 
Estija, L tvija ir Lietuv , yra m žd valstybė. Mažos valstybės nie
kada neprivalo nužengti nuo teisūs pagrindo, nes tuo j t s pažibs 
neteks‘pagrindo savai egzistencijai patu?.sinti. Jeigu mes iš švedų 
pusės iškeliame PabaltiJ-s valstybių, teis? į laisvę, ir mes kuo ■ 
geriabšipl prie to prisidedame. Niekas kitas, u pats 3*‘osevoltas 
iškilmingai pareiškė .pabaltiežiams Amerikoje, kad. "ir pačios ma
žiausias. valstybės turi tą pačią teisę į laisvę, kaip ir didžio
sios" ir kad Pabaltijo valstybių nepriklausomybė ’’tik laikinai ne
veikia". J.A.V. niekada nepripažin- rusų aneksijos Pakaityje ir 
iki šiai dienai laiko pabąltiečius nįinisterius Vašingtone teisėtais 
kraštų.atstovais. Ir Anglija atsisakė teisiškai pripažinti PabaltiJ ’ 
valstybių inkorporavimą ir Sovietų Sąjungą.

Nereikia niekada būti optimistu tame nusivylimais taip tur
tingame pasaulyje, bet nereikia būti ir pesimistu. Diktatūros nėra ■ 
amžinos. Demokratija dirba galengva^bet-kartU-S^ikaupus , _‘suoi jun
gus visiems laisviems“žmonėms, turės Ulesną smogiamąją jėgą_,~55gu” 
.Ifktatura7-Ffūntaš“tarp Rytų'Ir Ta£7rū"paai5RėJJ, štsfskaltymaš^Ūe^ 
gali“neįvykti. Ar tatai įvyks karu ar be karo, pabaTfIe3Ių“kIaūšimas 
ne“aIi“IIEtI-neiškeltas.’Nesileiskime 1 pranašystes, bet neaiškin
kime, kad pabaltieėiai neturėtų vilties tam atsiskaitymui vykstant} 

Bet virš visų vilčių ir svajonių stovi viena; teisė.
Kad ir kažkaip.maži būtų galimumai teisėtam dalykui, kad ir kažkaip, 
niūri būtų dienps situacija, bet mes niekada neturime liautis šaukę 
už tiesą.

ir taip iš švedų pusės .geriausias linkėjimas Pabaltij c tautų 
30 metų proga būtų tas, kad mes ir iš Švedijos ncpailstumėm pakelti 
balsą, tame laisvų valstybių chore, kurios reikalauja, kad pasaulio 
demokratija-iškeltų laisvės atstatymą ir trims mažoms tautoms, su 
kuriomis pasielgimas sudaro vieną iš.-pačių nežmcnlškiausių skyrių 
mūsų nežmoniškame laike-’.

"Pabaltiečiai viliojami ir grasinami”— — ’1 n — — — - — — — — — «•

Šie antrašte švedų "Eugens Nyheter” 194" m. vasario 3 1. 
be kitko rašo;

"Nemažiau kaip 423.000 pabalti e ėių 1-944-1945 m. pabėgo iš 
savo namų, norėdami išvengti 'dvigubos grėsmės - Gestapo ir NKVD. 
Ištyrus pabėgėlių socialinę sūdėtį , paaiškėjo, kad 33% Jų sudarė 
darbininkai ir amatininkai, 22% tarnautojai ir intelektualai, 12% 
ūkininkai, 3% prekybininko!, 2^c jaunimas (studentai ir jaunesni), 
visi kiti 5%. Taigi, negalima kalbėti apie kokią nors politinę 
emigraciją, bet apie tikrą tautų kilnojimusi.

Didele dauguma pabėgėlių susirado saugias vietas ir nerodė ■ 
jokio noro grįžti. Tada rusai nutarė išmėginti naujus žvejybos me
todus, tikėdamiesi, kad jie duos geresnių rezultatų.

Vienas iš- tokių buvo sentimentaliai melaginga radijo propa
ganda. Iš Talino ir Rygos buvo siunčiami jaudinę. atsišaukimui, kur 
tarp ko kita, buvo s komą, kad be?.*želial beria lapus kaip ašaras, 
apverkdami Vakaruose dingusių pabaltleėių liūGną likimą... ? kai 
šitos viliojančios giesmės pasirodė tuščios, pasikeitė tonas ir 
tada jau buvo siunčiami grasinimai ; visi kitur esantieji bus lai
komi krašto išdavikais, jei pasiliks tremtyje. Paspaudimai vaisių 
tedavė tik Suomijoje,Be to, pranešama iš Austrijos;kad ten grobiami 
estai pabėgėliai.
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Es^nt tokiai situacijai, nesunku įsivaizduoti, k^d daugelyje 
viety. tarp p ąb r. lt iečių ima įsigalėti depresija. Vėl pasidarė rei
kalinga kreiptis į galinguosius ir -į- visuomenės opinijų, juo labiau-, 
kad's-j lygos Vakaru Europos pabėgėliu stovyklose nėra malonios. . 
Praktišk-i imant, visu pabalti e ei u. svajonė yra atsiduoti prodūkty-- ' 
vi am darbui, bet’tai,-išskyrus /veliję, pasirodė tegalini', atsiekti, 
tik lr.b?i ražu mastu. Jauni, vieniši pabaltieoiai buvo išgabenti J _• 
Angliję ir gavo darbo, bet visi kiti turėjo pasilikti stovyklose >\ • 
ir likti našta sau ir'valdžios organams . Daugelis tikisi-sukurti 
sau ateitį kitoj e. Atlanto pusėje, bet įvažiavimo nuostatai' daugumoje ‘ 
Amerikos vIstybi'u’pastoj?/kelię. Sumišimas .tf.rp pabėgėliu-didinamas 
dar ir tuo, kad rusu agentai guiriai išnaudoja visus galimumus pro-, 
paganiai'varyti, platindami laikraščius ir brošiūras, kur aštriai 
puolamas-^nglosaksu v-lūžios organu būdas rūpintis stovyklomis.

Reikia pabrėžti, kad pa bolt iečiai pabėgėliai sudaro nė tik 
masę sunkaus likimo ištiktu žmonių, bet jie. gali būti ir svarbus- . 
faktorius Europai atstatyti. Ir šiam darbui jie yra tas gyventoju 
Klementas, kurs visada liks ištikimus Vakarams”.
======r^=Es=c==== ,-Ki====rš==;=:=-.==:==:=  = = = ============5 ====== = =—===== -=x===: =x = ==fc

• IŠ -LIETUVOS . ■

P-biros iš Mažeikiu
' \ ‘ - r 

K"nr.lo d-r r b e. i Karelijoje • • . . •
Pr-nošėjns be jokios priežasties buvo išgabentai iš Mažeikiu 

į K-reliju "■ ’ie vasario 14 d. 1>45 ęn Ton buvo išvežta daug ūkininku, 
užt-t k'd neatliko savo prievolių? '-Vy» pyliavų- ftaug žmonių mirė. 
Atsimena t-rp kitko Sniukšt? it Ylakių? Voveraitę Veroniką’, 2? m. iš’ 
Mažeikiu, Jonu Gabalį senu žmogų, Lupelkę Adoma, iš Mažeikiu nnskr.

Didžiausias vežimas ir v?..1.y.“;as buvo 1944-45 .m, • Mot Inos buvo 
•skiriamos nuo vaiku* 1947 n. jau buvo .alls, pie L.j—2^u buvo grįžę, 
bet tik nu ’ Leningrad , iš kitur ne,. ;

»• Vež-v- te j ki s priežasties. P-klnusdava tik, kur vyras y 
neats"ky .av.ai kaip reikia, 'ir vezlav.» (j-eriausin, buvo sakyti, km. 
vyrr s u^siony ir j^i ro^vlcivsi Iciskę. iš užsieni, , geriausia 
Arierik-.s, . jei sakydavai..kai*nežinai, tuoj įtardavo^ kad vyras 
miške pas partizanus.

Viršininkai yra visi rusai-, arta vietiniai, arka tvežti. 
Labai žr~ūrūš7“Yr" žiauriu ir vietiniu- pečiu žiauriausiu.buvo 
Verik:s, Sedos ruselis, Ropeovas nuo Vorkutos ir Voinovas nuo Maskvos. 
Iš milicijos paminėtini Mažeikiu sr.ugur.io virs-kas Pabjcnavičius, 
Vaitiekus, visu vadinamas ’’^vogeriu” , ir Zabulionis (ar Zabulionis).

Partizanai aę'"J ~ū vp'i-A gana sti?''’’'"’ ;i, jei įvykdavo mūšiai, 
t°l truEr“vc-iĖi "vriju S . .1A - nušovė Mažeikiu komendantu
rusa?Viso 1 e Lietuvoje žinomas ’’Žaliasis Velnias”, Laisvoj Lietuves, 
atkūrėju vedas, buvęs nuo Kybartu, a-lg'-is plaukais burmistro sūnus. 
1047 m. lau buv- išsiblaškę, veikė mažiau. Lauke ir tlkėj/si pagalbom, 
laukė,’ kad kas ateis. 1945-6 m. rusai Lėktuvais bombordav' partizanu;-.,

UkW-k^i apkrauti dideliais H'kesčiais-pyllav mis, kuriu ne
gali ištesėti?-^i' i atimami, atidų darni naujakuriom3< arba pcveršiai./, 
sovahozais. S-vir.ink i turi patys ūkyje dirbti. Ūkininko i turi duoti 
naujakuriams vieku? r-e* drabužius. x
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Labai nemėgstami tie naujakuriai, ir visokie kaino pareigūnai- 
komunistai, kaip seniūnai ir .kitokie, Sugauti Jie baudžiami tarkuo- 
j ant už šakalį.

Mokyklos,-Tadovaliu nedaug , Jau nuo pirmųjų klasių mokiniai 
turi užslralffife’ti pamokas. Popieris blogas, rašalu rašyti negalima, 
gaunamas tik per-mokyklas, atskirai pirkti negalima. A .glu kalba mo
koma nuo pirmos klasės, Gimnazijoje knygyno nėra, knygas -galima gauti 
miešto skaitykloje gavus gimnazijos vadovybės leidimu. Stalino kons
titucija mokoma nuo pirmos klasės.- taip pat ir karinis paruošimas. 
Tikyba visai nemokoma mokyklose, bet sekmadieniais bažnyčia pilna 
.mokiniu. Gimnazijoje? apie »<no mokiniu, iš kuriu 14-16 komjaunuolių.,- 
pionierių apie >7. Septyni.iš mokytoju buvo išvežti, trys grižo. 
Iš mokytoju minimi Sidabras,'gimnazijos direktorius, paskiau Tomano- 
voitė, Grybauskas (paskui buvo suimtas ir išvežtas į "Norkutę), Linu-. 
Čiūtė, Rozenbergas (Lietuvos rusas), Vilčinskas (suimtas ir išvežtas, 
sako leidęs laikraštėlį ir klausęs radiju), Gaidžiūnas.

Laikraščius labai’ sunku gauti., pirkti.

rbus

Smulkios žinelės .. - - .
- Vilniuje koncentruodavo vokiečius belaisvius. -."
- Lietuvoje pilna žydu? lietuviškai nekalbančiu-. Jų. rankose 

krautuvės.
- Iš Rusijos ateina tik prasto raudono su gėlėmis kartūno’’ir . 

pjautuvu (ne dalgiu) , kas ’žmonėms kelia juokę.
-Mažeikiuose yra apie' 3-Y» NKVL kareiviu- Tarkai nedideli.

- • • Greitu tempu taiso aerodromūs. ypač prie Šiaulių, statomas
■' ■ didelis prie Ežerių (netoli Latvijos). Parbus atlieka atveš- ♦ 

ti mongolai, kurio tačiau yra:gėri žmonės, Apsirengę baisiai
- .nuplyšusiai. Visi tiki karu, net ir įkaušę NKT;, kurie, pir-

• Kai progai pasitaikius, kaip jie sako, tuoj iškels rankas- 
ir pasiduos,

- Grįžę lietuviai nuo Mandžukos pasakoja, kad ten ties$ nau
jus geležinkelius ir statę naujus aerodromus. Maistas buvo 
duodamas amerikoniškas(sicI).

- Rygoje paf3avTn3Jami"fankšluošėiai su raidėmis UNRKA

Nuotrupos iš Kauno lj47 m^_spnlių.-lapkrioio m.

pranešėja sakytu laiku buvo nuvykusi į Lietuvę. .(ligi Kauno) 
iš Rytprūsių, kur ji nuo karo pabaigos visp laikę gyveno. Rytprūsiuo
se gyvenimas toks nepakenkiamnš. sunkus, kad Lietuvoj ji gavo aplamai ■ 
gana normalaus gyvenimo įspūdi. Normaliai badaudami ir misdami dilgė
lėmis bei laukinėmis žolėmis, Rytprūsių gyventojai reguliariai patrau
kia į Lietuvę, kur žmonės su jais mielai dalinęsi dugnas kęsniu. 
Pranešėjai atrodę, kad Lietuvoj žmonės nuo rusų mažiau kenčiu.

: Pranešėjai krito į akis, kai-nei kunigai, nei vienuoliai Lie
tuvoj uniformų'nedėvi, ^“žnyčios dar ne'uvo uždarytos, bet elektros, 
šviesa išjungta. Mokesčiai nepakeliami. Puvusios patvirtintos žinios, .- 
kad belikęs vienas vyskupas. Iš 330 klierikų teleista palikti 2u0, 
kiti turėję išsivaikščioti. Klierikai gyvena senajame seminarijos 
būste, naudojasi'1.1ejėzuitų bažnyčia, per visus Šventus toji bažny 
čia buvusi pilnutėlė. / .. .
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Paleckio ir Korsako mintys ap-\fe liętuvišką_knygą

Pirmosios lietuviškos knyga '•• Mažvydo katekizmo - 400 metu 
sukakties proga sovietu "Literatūra* ja gazeta" (1947,UI,7, Nr.ol; 
ir "Pravda" (1947 .XII. 4,Nr.-327) Įsidėjo Lietuvoj Įvykusiu tos sukak
ties minėjimą aprašymus ir -lusto Paleckio straipsnio "Lietuviu kul
tūros švente" santrauką, "Iz'.'esti ja" (1947,XII »9,Nr» 22.3) paskelbė 
ta pačia temo Kosto Korsak-- straiponį. Tu straipsniu pagrindiniai 
motyvai; . ' ' ' ’ ■

Knyga "buržuazinė j" Lietuvoj..-- -Buržuazinė j -fašistinėj. Lietur_j 
nebuvo Ereipiaža-aemesl'' Į'"knygąV*V'Pirmoj i lietuviška knyga liko 
neištirta. Ją tyrinėjo svetimi mokslininkai, o buržujiniai Lietuves 
mokslininkai tokart^dav' tai, kas buvo svetimųjų ištirta... Knygų 
tiražas buvo menkas, .o it-ėjusios knygos gulėjo lentynose". (Korsakas.) 
"Buržuazija trukdė kultūros augimą, dirbančiųjų visu men? laikė . 
tamsoje ir pažeminime. Kaim-- gyventoju daugumas buvo beraščiai.. , 
Privatūs leidėjai, vaikydamiesi didesnio pelno, isleidinėdavo žemos 
vertės, pornografinę literatūrą. Puvo leidžiamos fašistinio ir kleri- • 
kališkai religinio turinio knygos, kurios nuodijo tautiną sąmonę, 
silpnino jos dvasines jėgas kovoj dėl išsilaisvinimo"»(Paleckis,) 
"Liaudžiai buvo daugumoje teikiamas šlykštus dvasinis penas - bulva-. 
viniai romanai, literatūra, vaizduojanti atgyvenusias svajones".(Korsrk mj

..._ir tapybinė j__LietuvOjJ. - "Knyga pasidarė prieinama visai - 
tautai. Lietuvišką Sriyg’ą’ t'iraz š p . didėjo kelis kartus-. Retos kurios 
laidos išeina mažiau kaip 10 - 15*000 ngz. (Korsakas.) Bendrai khyg s 
tiražas s vietinėje Lietuvoje (pradedant l>-40 m,) perviršijo 20 mil. 
egzempliorių*.. Par aiškesnis yra... kokybinis literatures- augimas. 
Sovietinėje Lietuvoje, kur knyga yra*ginklas kovoję dėl pažangos, 
dėl-tautos kultūrinio - idėjinio lygio pakėlimo, plačiausiai paplito 
marksizmo-leninizmo klasiką kūriniai, ‘pasirodė pirmasis iš dviejų 
Lenino kūrybos toną, Stalino "Leninizmo klausimu", "Trumpas VKp^b) 
istorijos kursas" ir kt. Paruošta spaudai ir eilė tomu iš Lenino ir 
Stalino kūrybos. Išlaįsta daug Markso ir Engelso veikalą".(Paleckis,V 
Naujos laidos greit iš erkamos. Plačia ir sraunia sr;ve jos neša 
lietuviu liaudžiai kultūrą, keldamos jos socialistinę sąri nę”. (Konmk"-* [ • 

"Jubiliejaus proga Lietuvos leidykla numato išleisti eilę 
veikalą} kaip Leninas ir Stalinas lietuviu poezijoje", "Lietuviu 
sovietinės literatūros antologija"*., fLiteraturnaja gazeta".)

"Silpnoji, mūsą literatą darbo vieta yra didelė dailiosios 
literatūros kūriniu stoka šią dieną temomis“augiausia iš visą 
yra parašęs pokarinis ' periodo dieno,s temomis jaunas rašytojas J.- 
Dovydaitis.-.» Net tai tik.pradžia mūsą literatą plataus kūrybinio 
darbo".(Paleckis.) -

"Dėka didžiąją mokytoją Lenino ir Stalino, sovietinė Lietuva 
pasiekė milžinišką laimėjimą švietimo, literatūros, dailės ir moks
lo srityse...' Apsiginklavusi Lenino-Stalino idėjomis, lietuviu tauta,.. 7 
siekia dar didesniu laimėjimą - piln.s komunizmo pergalės".(Korsakas)

Literaturinės_statistikos iliustracija

Naują knygą skyriuje "Tiesa" 1947..VI.13 užregistravo:
Markov vs "Kikluk- -- » 10,300 egz^
Žiugžda, Lietuv-ą u run. v4-u ’’•'M.srv'’*- ' ^5,-200 egz.
Valsiūnienš, "Bviesi ’.iena". Kilęs,. 10.200 egz.
Katajevas, "Baltuoji burė Vieniša". 10.200 egz*
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Jezerskis, "Akmenkalds Nugris^ egz.
Kaliskaja ir Caplina, nxrokiciiu k. vadovėlis”, 23.QUO egz.
Nobokovas, "Astronomi jn". _10.230 egz.
"Tiesa" 1947.Vi.21;
Aleksandrovas; "Apie tarybinę demokratiją". 1O,O.>0 egz. 
Kovaliovas - Kuzminas, "Apie tarybinio žmogaus pasaulė

žiūrą". 10.000 egz.
Brovarskis - Stepovas, "Pasikalbėjimai apie 'VKP(b) įsta

tus". 7.000 egz.
Aleksandrovas, "Mūs galia - didžioji Lenino-Stalino vėliava". 

10.000 egz,
Gorodeokis, "Draugo Stalino biografija", II leid.10.000 egž.
Tolinas, "Mūsų. j’j,,"’ šalies' darbininkų ir valstiečių kova 

dėl dvarininkų ir kapitalistų valdžios nūvertimo". lO.CoO egz.
Tolimas, "Lietuvos TSR Auk š <5. darybos Prezidiumo įsakas dėl 

socialistinio darbo didvyrio vardo sutelkimo ir TSRS ordenais bei 
medaliais apdovanojimo kolektyvinių ūkių valstiečių, NTS ir tarybinių 
ūkių darbuotojų už kviečių, rugių, kukuruzų, cukrinių runkelių ir 
medvilnės aukštų derlių gavimą". 30«0(J0 egz,

."Tiesa" 1947.VIII.23;
Kalininas, "Kai kutfie partinie-politinio darbo kaime klausi

mai". 10.3CC egz. ,
Jarrslavskis, "Apie šeštąjį partijos suvažiavimų". 10.2C0 egi. 
Sorb Inas"Stalininiai penkmetiniai planai". 19.200 egz.- 
Anisimovas, "Tarybiniai valstiečiai". ,15.203 egz,

"Tiesu" 1947.XI. 16; . . .
Staohanovskis-, "Režisieriaus darbas", 5.C00 egz, 
Puškinas, "Sorisas Godunovas". lCb.000 egz.

-Oleisėukas, "Demokratinių jėgų kova dėl galutinio fašizmo 
sutriuškinimo". 10.200 egz.

Žukovskis, "Materialinio ir kultūrinio liaudies gyvenimo 
lygio pakėlimas naujame penkmetyje". 10.203 egz,

Liapinas, "gociolistinis visuomeninio darbo organizavimas". 
lO.OoO egz. ■ .

1913 m. buvo išleisti -359 veikalai, 1933 m. - 1.299> juose 
buvo 15C.&77 psl. Per visą nepriklausomos Lietuvos laiką(1913-1943) 
išėjo 18.000 vienkartinių leidinių, iš viso daugiau kaip 36 milijonai . 
cgžcmlioriią. ■ /

Kultūringumo kriterijai 
/

Įarrybiniai: "Marksistiškai nušviesti Lietuvos istoriją, 
IVtuvlų’Tięara^S.ros istoriją, tcisin&<-i įvertinti palikimą, atski
riant pelus nuo grūdų, išryškinti pažangiąsias liaudies tendencijas 
lietuviškoje literatūroje, palodyti buržuazinių lęikų klastas ir ap
gaules, c ..mobilizuoti darbo žmones į kovą dėl partijos ir vyriau
sybės uždavinių vykdymo- auklėti jaunąją kartą nenugalimųjų marksinnr- 
Icninizmco idėjų dvasioj, -visa tai yra svarbieji kultercs^froiįto ^ar- 
^H2i2Jū_.uždgyiniai, nuo karių išsprendimo žymiu mastu priklaus;; atėd- 
palaidojimas nuo buržuazinių ideologijos likučių žmonių sąmonėje".,.
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Tradiciniai.-- Amerikos mokslininkas prof.Ellworth Huntington 
savo . ?ygoĮe ■ C?vllizetion and Climate" bando nustatyti įvairių 
tautų kultūringumo laipsnį, pasiremdamas dvylika dalykų; kiek inicia
tyvos parodo tos arba kitos tautos žmonės, kiek išradimų jie padaro 
ir išvysto naujų ioėjų, kaip aukštai stovi jų švietimas, sveikatos 
apsaugojimas, teisingumas ir dorovingumas ir t.t.. Kurioj tautoj šie 
dalykai yra pasiekę aukščiausių laipsnį, ta yra kultūringiausia, prof. 
U.Huntington tokiai taurai duoda šimtų kultūringumo laipsnių. Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai jis skiria GO laipsnių, Lenkijai 72 laipsnius, o 
Sovietų S-gai 62 laipsnius. Vadinasi, kultūringumo žvilgsniu, lietuvių 
katalikiškoji tauta stovi 26 laipsniais aukščiau už rusus.

(K.Gečys, .Katalikiškoji Lietuva, Chicago,III.
J20 pusi.)

Rusai_pareigūnai Lietuvoj.

’’Tiesa” 1947.V.25:
“Tenka oripažinti, kad LTSR Energijos Valdyba ir jos virši

ninkas Jagorovas visiškai užmiršo tvarkyti elektros energijos paskirs
tymo reikalus. Valdybos pašonėje Vilniaus rajono energijos skirstymo 
skyriaus viršininkas Grusinas varė savo nusikalstama veiklų. Grusino 
stalčiuose susikaups 574 darbininkų ir tarnautojų pareiškimai dėl 
jų butų įjungimo į energijos skirstomąjį tinklų išgulėjo po 4-5 mė
nesius be aiškaus atsakymo. Iš esmės Vilniaus rajono energijos vald. 
virš. Gluohovskis susitaikė su niekdariais ir palaidūnais”.

... spekuliantai... ’’Tiesa” Nr.120 (1257 (,1947 .V. 24;
”Koni’tSIIrvaš“L'iv3’Zarasų apskr.vartotojų kooperatyvų s-gos 

prekybos skyriaus vedėjas. Išnaudodamas savo tarnybines pareigas, 
goniteliovas... per keletu mėnesių pardavė įvairiems spekuliantams 
mielių ifX pasisav’r'' p.'nigus".

’’Tiesa” 194/.v. 5;
(Šilutės) ’’parti. « organ?zacijai ilga laikų vadovavo kažkoks 

Kartasiovaš... ir privedė ’liūtės vartotojų kooperacijų prie skanda
lingų. rezultatų. Užuot gavo i pajamų, a.pkoop sęjunga nuolat įklimpusi 
debete... Ves. prieš kelis mėiiesius ėmos vadovauti Šilutės apkoep 
sąjungos darbui pirmininkas Lrugovas pirmiausia pradėjo aprūpinti 
materialinėmis gėrybėmis pats save".

xh‘_££;£ij:tąl .... ”Ti-sa" kr.131(1263) , 1947.6.6;
”1946 m. gruodžio m’n. į "Linų Audinių" fabrikų vyr.lnž. 

pareigoms atvyko kažkoks Motoėenkovas.
Nuo pat pirmosios darbo dienos jis ėmė rūpintis ne gamybos 

tvarkymu, o asmenišku pralobimu,
ler trumpa laikę, jis paėmė iš fabriko manufaktūros, kuria 

apklojo s Galus, uždengė langus ir apmušo savo buto sienas. Fabriko 
cechuose atliekami asmeninia naudojimui "užsakymai”.

KoV- ’erkovas ryž si fa-xl.-e panaikinti pagamintos produkcijos 
|?kaita. Vyr.iųž. patvarkymu nuste-’a teikti įmonės buhalterijai*“”’' 
žinias apie suvartotos žaliavos svori. Išimti iš staklių audiniai 
neb'būvo sveriami. Pe to, audiniai praleisti pro apretūroa įkyrių 
duoda tam tikrų, prieauglių, kuris sudaro apie 1503 - 20C0 metrų 
per mėnesį. Si prieaugli, taip pat nebuvo matuojama...

Pagaliau Motoėenkova vi: Ai suįžūlėjo. Ii pradėjo ’vai tyti 
į kairų ir į dč.’in? gamybai Skirtas, žaliavas, k.a. krakmolų, sodų 
ir t.t.
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Be to.- vyriausias inžinierius*1 i! sirašė" 34 metrus drobės, 3 m. 
staltiesių, 5 m medžiagos paklodama, li.Lelį kiekį dažų, žibalo, benzino, 
spirito, nesumokėjęs uz visa tai nė Kapeikos.

Neužmiršo ir savo talkininko sandėlininko Poėenkovo. Anam, vien ■ 
tik vasario men. be jokio pagrinde Mdtcženkovas išdavė 5 kg krakmolo 
ir 3 kg sodos.

Fabriko pagalbinio ūkio produktai skirti pirmoje eilėje dirban
čiųjų visuomeniniam maitinimui pagerinti. Tačiau Motocenkovas visai ki
tos nuomonės: jis naudojasi pagelbinio ūkio produktais išimtinai savo 
reikalams. Per iastaruosius mėnesius jis pasisavino ir savo bendrams 
išdalino didelį kieki mėsos, lašinių, bulvių, kopūstų.

Litai fabrik įliktavimo skyriuje nutrūko diržai. Darbininkas Drg. 
Skirtys nuėjo f>as Motoėenko/ą prašyti naujo diržo. Motoėenkovas grubiai 
aprėkė ir išvarė darbininką iš sav<J kabineto. Tik po poros dietų vyr. 
inž. teikėsi apsilankyti skyriuje. Šešerius staklės stovėjo visų laikų. 
Neturėjo darbo ir darbininkai.

lig*. laiką įmonė stovi dėl sugadinto vandentiekio, kuris šėlo 
žiemos metu.

Užuot dėjęs pastangas žiemes metu prigaminti malkų fabrike gamy
binis vadovas pasileido važinėti savais reikalais, karvės pirkti ir t,t.

Prie staklių reikalinga remonto. Tiesiog nesuprantama,kodėl 
Tekstilės Pramonės Tresto ir Lengvosios Pramonės Ministerijos vadovybė 
taip atkakliai tyli į pakartotinus rimtus signalus, nesiteikiu ligi 
šiol patikrinti, kas dedasi "Linų Audiniuose".

Aiškiai matyti, jog labai trumpos tresto ir ministerijos vadovų 
rankos, jei jos nesiekia tokios stambios tekstilės pramonės įmonės Ta
rybų Lietuvoje , kaip "Linų Audiniai".

(puse.) J.Gluškovūs - Plungės "Linų Audinių"- 
fabrike vietinį- .> komiteto pirmi.n-i nkns

..o tarybiniai herojai[ "Tiesa” Nr.125(1262), 1947.5.30:
KLletuvbš~¥štt Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas, dėl 

Lietuvos TSR Prokuratūros Darbuotojų, Pasižymėjusių Darbe Stiprinant 
Socialistinį Teisėtumą Lietuvos TSR, Apdovanojimo Garbės Raštiis.

Už sąžiningą pareigų ėjimą ir darbą, stiprinant socialistinį 
teisėtumą_Lietųvos TSR ryšium su Tarybinės ProkufatGf6s"’25“mefu"suKakti- 
iH7~p a sužymėjusius'Lietuvos TSR Prokuratūros darbuotojus apdovanoti 
Lietuvos TSR Aukščiausi sies Tarybos Prezidiumo Garbės Raštais:
1) Archipovą Filimoną, Parfijon® s, - Lietuvos TSR Prokuratūros tar

dymo skyriaus prokurorą.
-3) Bogačevą Ivaną., Platono s. - Lietuvos TSR prokuroro padėjėją specia- 

linėms byloms.
3) Bodeką Bronislavą, Michailo s. - Lietuvos TSR prokuroro pavaduotoją.
4) Brianskaja Valia, Jukelio d. - Lietuvos TSR prokuratūros ..bendrosios
' priežiūr s skyriaus prokurorą.

5) Ditkeviėių. Bronių, Adomo s, ~ Lietuvos TSR prokuratūros skyriaus 
prokurorą.

6) Janonį Povilą, Josifo s. - Lietuvos TSR pr kuratūr -s kalinimo vietų 
priežiūr.e skyriaus viršininką.

7) Girk© Feodora, Semione s.-
' ) Krivicką jerU3.1avs., Aleksandro s. - Lietuves TSR Šiaulių aps,proku

rore .
9) Lislnską Vladą, Romo s. - Lietuvos TSR Šiaulių aps.prokuratūros 

tardytojąo
10) Mickevi Tamara, Zacharc d. - Lietuves TSR Kauno mieste prokurore 

pądėjėda,
11) Neliubšis Jadvyga. Franco d. - e. Lietuvos TSR Prokuratūr-s tardymo 

skyriaus viršininko p0
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12) Saliny Dimitriju, Jevgrafo s. - Lietuvos TSR prokurorę.
13) Safarova Vladimirs> Petro se - Lietuv.?s TSR prokuroro pavaduotoms 

kadru reikalais.
14) Slučevski Levs j Mosiejaus s. - Lietuvos TSR prokuratūros civil, 

bylu skyriaus viršininku. '
15) Sipalaitę Stefaniją, Solomo d, - Lietuvos TSR prokuratūros Ypatin-.- 

gojo sekretoriaus viršininku.
16) Tarkauską Stasi, Mykolo s.- Lietuvos TSR Varėnos ap.prokuroru. 

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybas Prezidiumo Pirmininkas Paleckis 
Lietuves TSR Aukščiausias Tarybos Prezidiumo Sekret. S.Pupeikis

1947 m. gegužės 27 d.”

Komunistinio jaunimo nesekmė_

"Lenino pionierių organizacija'* Lietuvoj, "Tiesęs" žiniomis, 
turi 27.000 vaiku, "ir jos gretos kasdien auga ir auga". Tačiau "T." 
skundžiasi, kad daug kur tos org-jos nėra, daug'kur mokytoju parama 
nepakankama. "Ypačiai- rimti trukumai yra organizuojant Kaimo vaikus, 
vargingųjų ir vidutiniu valstiečiu vaikus"... Respublikoje trūksta 130 • 
vyresniu nionieriu vadovu, pionierių draugovės negausios, ir dažnai 
darbas jose dirbamas be mokytoju dalyvavimo".

Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos centro komiteto IV-me' 
plenume CK sekretorius A. Raguotis "nurodė nepatenkinamu komjaunimo or
ganizacijų darbu - kaimo jaunimo tarpe, atskleidė ju veikloje rimtas 
klaidas. (Tos org-jos) atitrūko nuo valstiečiu jaunimo masių, neįjungia 
jU $ aktyvu visuomeninį darbu, nesugeba įtraukti ju geriausios dalies 
1 komjaunimo eiles... Dirbamas propagandinis ir agitacinis darbas 
nėra aštraus puolamojo pobūdžio, nedemaskuoja melagingos, priešiškos 
lietuviu tautai klerikalinės ir buržuazinės - nacionalistinės ideolc- 
fijos". Tie patys ir "Komjaunimo Tiesos" trūkumai: "Straipsniai para- 
yti sunkia, neįmanoma kalia, atitrukus nuo gyvenimo,... nenukreipti 

visu smarkumu prieš buržuazini nacionalizmu, prieš klerikalizmu... 
Klerikalizmas, buržuazinė-nacionalistinė ideologija, kuri daugelį metu 
viešpatavo musu krašte, negalėjo nepalikti savo įtakos jaunimui iš 
viso, o ypač kaimo jaunimui".

Grūdu pyliayu_normos

Ministru tarybos nutarimu valstiečiai privalo pristatyti grūdu 
(rugiu, kviečiu, žirniu, lęšiuku, pupelių, grikiu) nuo kiekvieno nuu- 
naud.9jam.0s ariamos žemės hektaro kilogramais: ūkiai ligi 10 ha - 35, 45, 
arba 60 kg, 10-15 ha - 50, 60 arba 75 kg, 15-20 ha - 60, 00 arba 95 kg, 
20-25 ha - 80, 105 arba 120 kg, per 25 ha - 110, 140 arba 160 kg. 
Lietuvos apskričio! suskirstyti į tris kategorijas (dėl to trejopos 
pyliavų normos). Didžiausios pyliavos t enk.. Biržų, Joniškio, Kėdainių, 
Kupiškio, Mafijąmpolės, Prienų, Rokiškio, kiaulių, Panevėžio apskr. 
Antrajai kategorijai priklauso Alytaus, Vilkaviškio, Klaipėdos, Kaišia
dorių, Kauno, Kretingos, Mažeikiu, Pagėgių, Raseinių, Tauragės, Telšių, 
Ukmergės, Utenos, Sakiu, Šilutės apskr. Mažiausios normos reikalaujam s. 
iš Vilniaus, Zarasu, Lazdijų, Švenčionių, TroKu, Varėnos apskr. Bulvių 
pyliavų norm:s (nuo vien? ha) įvairuoja nuo 45 ligi 110 kg - pagal 
ūki c- dydį. Pyliavų neprlstačiusieji baudžiami, pinigine bauda, dvigubai 
didesne už nepristatytu grūdu vertę turgaus Lūinomla.
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Administracijos pakrikimas.--"Tiesa” 1947.VI.10 rašė, kad i 
penkmečlo'pabaigą’fafyoiūėj"Lletūv j būsią 20 S5TS (mašinų-traktorių 
stočių) su 3.200 traktorių. Tačiau dabar ”12 stočių dirbo ypatingai 
blogai. Visiškai^sužlugdyti valstybiniai planai, neivykdytos su vals- 
tiečip.is“pašIrašyt’oš’Šūtarcyš'”jų“žėmėC'apdirot‘V' ir, bendrai imant, jos 
darbo valstiečiams pavasario darbuose nesuteikė jokios paramos”.

Ta§ pats Lietuvos kompartijos organas 1947.7.22 rašė apie 
Kupiškio durpynu, o V.24 ‘apie Bačiūnų. Kupiškio 1.6-37 ha durpyno Įmoi-.ė 
fTapr3pInt'a'“mQderniškiausįais Įrengimais, pajėgiančiais duoti į metus 
120.000 durpių kraiko ryšuliu. Įmonė turi savo jėgainę. Vist lėk šian
dien Įmonėje tyla,.. Fabriko pastatų sienos ir stogas prakiuro, per juos 
lyja ant masinu... Šiais metais lik. neišvežta 300 kub.metru miško me
džiagos. Nesirūpina Įmone tiesioginis j's šeimininkas - respublikinė 
pieno perdirbimo bendrovių sąjungą”. Jau trys mėnesiai kaip darbininkėms 
nemokėta, o ”apie butu statyba niekas negalvoja”.

Bačiūnų durpyne viskų sujaukė administracijos perdavimas. "Dabar 
čia šeimlnfnkaūja-vlšl7 o tvarkos taip ir> nėra. Darbo organizacijos 
čia nėra jokios. Plačiuose durpių laukuose sutinkamu.tik viena brigada 
apie 20 žmonių* Dešimtininkai skundžiasi; - Nežinau> kaip dirbti: inž. 
drg-. Liepar skis sako , kad reikia vežti šias durpes, o .drg. BairikOvas 
(Šiaulių miesto komiteto rajono energijos valdybos virš.), kad ne. 
Netvarka-ir bejėgiškumas jaučiamas visur”.

"Buožių sabotažas".- "Tiesa” ypatingai daug rašo apie pieno pa
ruošos pl&6*'vykdym6“šunkūmus. "Kauno pieno paruošos vos 7“3% metinio 
plano teivykdyta. Babtų vis. Įvykdė tik 4,6% metinio pieno pristatymo 
plano. VisU pirma tai yra pasekmė neišvystymo kovos prieš buožini 
sabotažu., "Niekai man visos paruošos”, kalba Vilkeliu apylinkės buožė 
Kazys Brazaitis. Jis turi dvi karves, tačiau pieno valstybei k±k iki 
pat šio laika nepristatė nė vieno litro. Ir vis dėlto jis gana jaukiai 
jaučiasi, nes valsčiaus parų-šų agentas Devaikinas j-- globėjas... 
Babtų vis. buožės Vyšniauskas ir Urniežius didelį užtarėju surado val
sčiaus agrotechniko Andruškeviciaus asmeny. Apie šių buožiniu pakaliku 
kenkėjiška daria gerai žino Babtų vis. partinės organizacijos komitetas 
ir vaIsč.vykd.komitetas. Tačiau partinės organizacijos komiteto sekre
torius drg.. Jermola jevas maža teparodo iniciatyvos užkirsti tokiems 
reiškiniams kelia. Panaši padėtis ir kituose-valsčiuose".

"Sasnavos apylinkėje 20 ha ' ucžė Pašukienis, buožė Baltrušaitis, 
buožė Ambrazevičius ir kiti lar nepristatė valstybei nei kilogramo pieno. 
Paruošų agentas užeina pas juos, pasikalba, išmeta burnelę, ir tuo vis
kas baigiasi... Is valsčiuj esančiu punktų veikia tik vienas, o kiti 
nedirba, nes nėra sepnratorlų, trūksta svarstyklių”.

"Paruošų ministerijos Įgaliotinis Kėdainių apskro drg.Sladkovns 
paskutiniu laiku visiškai nevadovauja savo Įstaigos darbui bei paruošų 
agentams valsčiuose. Paruošų. Įstaiga visiškai nevadovauja savo Įstai
gos darbui,.., visiškai nekovoja prieš buožių sabotažus, kas privedė 
prie to, kad 500 buožinių ūkių dar nėra atliktų pieno prievolių už 
1546 m."'

"Vilniaus, Ukmergės ir Švenčionių apskr. neleistinai atsilieka.*. 
Eilė pieno priėmimo punktų neveikia.* . T-kio netvarkingumo pasėkos 
skandalingos : sužlugdomi valstybini ai ^plalai"

"Pieno paruošos Šiaulių apskr. vyksta nepatenkinamai,.. Iš 12 
pieninių veikia tik keturios. Iš 40 pieno priėmim.- punktų dirba tik 
14. Pieninėms trūksta separatorių, sieros rūgšties, kuro... Pienocentro 
Įsiskolinimas valstiečiams siekia apie 47.000 rublių... Neisvystytas 
•puolimas prieš buožini sabotažų".
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’’Barzdų, vis. partinė organizacija maža dėmesio teskyrė kovai 
su buožėmis ir sabotažu. Buožės įvairiais sukčiavimais sugebėjo iš
sisukinėti nuo privalomųjų pristatymą..., dargi mėgino papirkinėti 
valsčiaus aktyvistus”,

("Tiesa” 1947.V-VI.)

įvairu,- "Nedemrodės tarybinis ūkis pagal planu turi apsėti 
24J ha7’’’te5“apsėta tik 83 ha... Arkliu priežiūros nebuvo, todėl 
arkliai sūlyso ir susilpnėjo. Iš 34 arkliu i laukus tegalėjo išeiti - 
22, bet ir tie per dieną atlieka tik ketvirtį dienos arimo normos. 
Šiaulių tarybiniu ūkiu trestas, užuot padėjęs tarybiniam ūkiui, atėmė 
iš jo pajėgesnį traktorių, palikęs jam vieną silpną. Antra vertus, 
Nedemrodės tarybinio ūkio vadovai - direktorius, jo pavaduotojas 
ir agronomas - girtuokliauja”.

Zarasu apskr. Rusėtą sveikatos punkte ’’trūksta langu, © 
esantieji neplauti.■Grindys taip pat nešvarios”.

1947.V.20 Kaune ’’ryšiu namu salėje susirinko daugiau kaip 10C 
Šiaulių, Telšių, Biržų ir kitu apskričiu darbuotoju, apdovanotą TSRS 
cr denais, medaliais už laimėjimus, pasiektus išvystant Lietuvos TSR - 
žemės ūkį, pramonę, kultūrą ir meną".•brdenus įteikė Paleckis,kurį 
patį Svetnikas apdovanojo Lenino erdenu už didžius nuopelnus.

2į2ž2-^^ZZd2_^222^į??2_2£įSį22įūS_

"Vienintelis Mažvydo katekizmo egzempliorius, per 400 metą 
rūpestingai saugomas, deja, žuvo per paskutinį kraną”.("La vie so- 
viėtiąue" 1948.1.14.)

Lietuva slavątautą draugystėj...

"Tieąa" 1947.XI.2 paskelbė partijos šūkiu spaliu revoliucijos 
30 metu sukakčiai. Tarp ju yra;

’’Broliškai sveikiname slavu_tautas, išvaduotas iš vokiškųjų 
pavergėju~prlešpaudos!" "Tegyvuoja“nesugriaunama slavą tautą drau
gystė I" --------------------------

"Keturi komunarai” įmūryti Karo Muziejuj

' 1947 m. gruodžio 27 d. Kaune Karo Muziejaus sienos nišoje 
buvo įmūryti palaikai 1926 m. sušaudytą komunistą Karolio Požėlos, 
Juozo Greifenhergerio, Kazio Gedriko ir Pogolo Calno. "Urną su pa
laikais nešė Lietuvos CKKP sekretorius drg. A.Sniečkus, Lietuvos 
TSR Aukšc.Tarybos prezidiumo pirm.drg.J.Paleckis, respublikos mi
nistrą tarybos pirm.pavaduotojas drg.V.Niunka ir kt. Muziejaus so
dely įvyko iškilmingas gedulo mitingas, vakare Kauno teatre gedu
lingas posėdis". ("Pravda" 1247.XII.28.)

” *ar£bą_Li e t u vos 2 f i ima

Pagal "tarybinio žurnalisto" Račelio scenarijų Saromos nuotrau
kos "Tarybą Lietuvos" filmai lietuviu ir rusą kalbomis. "Filmoj 
bus parodyta garbinga ir didvyriška lietuviu tautos praeitis-lietu- 
vią liaudies kova dėl išsivadavimo iš svetimųjų ir savąją poną jun
go.' Bus įmontuotos nuotraukos iš 1940-41 m., visa filmą bus lydima 
liaudies muzikos ir dainos garsą". ("Tiesa".)
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reIpatriaci jos klausimai

Kas tie grįžtantieji?

"Tėvynės Balsas" skelbia grįžtančiųjų į Lietuvą pavardes. 
Tarp kitų 4 nr. yra suminėti ir mums pažįstami keli asmens: Jaro
ševičius, Kičas, Slabšys.

1) Jaroševičius Voldemaras, jaunas vyrukas, buvo atsiradęs 
Bayreuthe Ile^uvlu“sfovykloje 1945 m. rudenį. Oia sakėsi pabėgęs iš 
Lietuvos, nes jį bolševikai įtarę vieno raudonarmiečio nužudymu. Jo 
žodžiais tuomet nebuvo patikėta, ir Bayreuth’o stovykloje jam apsi
gyventi nebuvo leista. UNilRA jį pasiuntė į Pegnizo stovyklą, už 27km 
nuo Bayreuthto. Iš Pegnitzo stovyklos V.Jaroševičius buvo įstojęs į 
UNBRA darbo kuopą Langwaser, prie Nūrnbergo. Toje kuopoje kartu su 
kitais pasigėrusiais vyrukais Jaroševičius dalyvavo muštynėse, jų 
sukeltose prieš stovyklos komendantą ir policiją'. Muštynės buvo la
bai žiaurios, nes šitie vyrukai, o jų tarpe ir Jaroševičius, peiliais, 
kirviais ir kastuvais sužalojo policininkus ir išdaužė langus ir du
ris. Muštynes sustabdė tik atvykę M.P. Visi mušeikas, jų tarpe ir 
Jaroševičius tuomet tikrai nuo M.P.gavo mušti - buvo suimti, padėti 
į kalėjimą ir amerikiečių teisme nubausti po vienerius metus kalėti. 
Jaroševičius is kalėjimo "repatriavo" - ir ne jį komendantas arba 
kas kitas mušė, bet jis komendantą kėsinosi mušti, ir policininkus 
mušė; dabar ten, Lietuvoje, savo nuodėmes verčia kitiems.

2) Kostas_ anksčiau buvo gyvenęs Gunzenhauseno lietuvių
stovykloje7-iI~Kurioš“ūž triukšmą ir chuliganizmą buvo perkeltas 
į Pegnitzo stovyklą, iš kurios kartu su Jaroševičium buvo įstojęs į 
UNRRA’os darbo kuopą Langwaseryje Ir kartu su Jaroševičium dalyvavo 
ankseiau aprašytose muštynėse ir pateko į kalėjimą, d paskui repa
trijavo

5) Slabšys Aleksas , mūsų žiniomis, vadinosi užsienyje Kau
linis. Atsira3ęš~FrancSžIjoje perėjo per keletą stovyklų ir pagaliau, 
kai ten nusibodo, paspruko į laisvą gyvenimą ir pradėjo užsiiminėti 
vagystėmis. Jis 1946 metais išplėšė BALF’o sandėlį Paryžiuje ir 
bažnyčią, už ką prancūzų policija paėmė jį į kalėjimą. Galop perė
jęs kalėjimus pateko į Belgiją ir ten susidėjo su rusais, kurie jį 
ir pargabeno į Lietuvą. Kaulinio - Alekso Slabšio praeitis gana 
juoda: jis pats būdamas lageriuose kitiems lietuvi ame pasakojosi, 
kad nenorįs grįžti į Lietuvą, nes buvęs saugumo policijos agentas, 
o prie vokiečių šaudęs žydus. Da’-ar' "Tėvynės Balse” (43.1.15) plus
ta Dr.Baokį, pik. Lanskoronskį, kun.Danauską... ir rašo, kai visi, 
kurie turi švarią sąžinę”(I), nieko nesibijodami grįžtų į Lietuvą.

’’Tėvynės Balsas” spekuliuoja mirusiom dūšiom

"Tėvynės Balso” Nr.8 išspausdinta dalis laiške neva rašyto 
Adomo Gulbino, gyvenančio Bayreuth?o. stovykloje ir į tą laišką 
duotas "Tėvynės Balso” redakcijos atsakymas.

Turime pranešti, kad Adomas Gulbinas tikrai gyveno Bayreutho 
lietuvių stovykloje, bet jis 1946 m. liepos 1? d. mirė ir palaidotas 
Bayreutho St.Georg kapinėse. Taigi visai aišku, kad Adomas Gulbinas 
’’Tėvynės Balsui” laiško negalėjo rašyti ir nerašė, nes kol A.Gulbinas 
buvo gyvas, dar nebuvo viaai "Tėvynės Balso".
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1947 m. spalių pradžioje iš Stadės stovyklos išvyko į 
Lietuvą Vabolis, anksčiau gyv.Šiauliuose, palikęs čia 
žmoną, sūnų, dukterį. Gautas laiškas, kuriame pranešama, kad Va
bolis į Lietuvą parvykobet po keliolikos dienų rastas pasipjovęs 
ar paplautas.

VASARIO. -_215NA_SVEDIJOJE

Lietuviai Švedijoje Vasario 16 d. minėjo išvakarėse.Minėj imas 
prasidėjo pamaldomis f _ - Sv.Eriko katedroje Stockholme.

'Pamaldas laikė naujai iš Amerikos atkeltas vyskupas koadjutorius Ans- 
garas Nelson, pamokslą sakė Švedijos katalikų vyskupas dr.Johannes 
Mtlller. Savo labai nuotaikingam? pamoksle vyskupas pabrėžė lietuvių 
galybės laikus ir jų skausmą po svetimu jungu, pasigrožėjo lietuviš
kais kryžiais ir lietuvių tautos pamaldumu, .istikimumiitautinėms tra
dicijoms. Baigdamas pabrėžė, kad ir lietuvius, kaip žydus išbuvusius 
Babilono nelaisvėje, Aukščiausias sugrąžinto į numylėtą tėvų žemę.- 
Vargonais grojo p,Ramanauskas, solo giedojo p.Ramanauskienė.

Vakare įvyko iškilmingas posėdis, kuriame dalyvavo virš 100 
žmonių, tarp jų daug Lietuvai draugiškų švedų ir kitų Pabaltij-n tautų 
atstovų. Posėdį atidarė .min.Vytautas Gylys, pasveikino visus susirin
kusius ir savo kalboje lietuviškai išdėstė mūsų santykius su rusais, 
pabrėždamas jų veidmainišką :ir smurto politiką. Prof.Birger Nerman 
savo trumpoje ugningoje kalboje pareiškė, tarp kitko, kad Pabaltijo 
Komiteto, kurį sudaro tik švedai it kuriam jie vadovauja, vardu pa
siųstos telegramos užs.reik.ministeriams Marshalliui ir Bevinui.

Po to sekė lektoriaus Juozo Lingio paskaita švediškai apie 
Lietuvos mirtį ir prisikėlimą. Prelegentas trumpais bruožais nupasakoj ; 
svarbesnius lietuvių, tautos apizodus kovoje už laisvę, už tėvų pali
kimą. Pabaigoje priminė tremtinius,• išblaškytus po visus keturis vėjus, 
jų nepalaužiamą valią tęsti savo laisvo krašto tradicijas ir, nors ir 
nežmoniškomis sąlygomis, ugdyti dvasinės■vertybes, ištesėti ir ruoštis 
lemiamam žygiui. ■ , .. . ’

Telegrama sveikino be kitų, ilgametis švedų-lietuvių draugijos 
pirmininkas, buvęs riksantikvaras prof.Sigurd Curman, kurs-dabar guli 
ligoninėje ir negalėjo dalyvauti, nors per ištisus devyniolika metų 
neapleido nė vieno minėjimo.

Po posėdžio buvo bendra kava, protarpiais paįvairinta p.Ramanaus
ko- dainomis ir p.Kuprėnienės bei p.Gumauskc deklamacijomis. Lietuvių 
bičiulis direktorius Tell parodė projekciniu aparatu vaizdų, iš Lie
tuvos. išsiskirstant padėkos žodį tarė darbo biržes socialinio sky
riaus vienas iš vedėjų fil.dr.Gardeli, kuriam daug reikalų tenka 
turėti su lietuviais pabėgėliais. Savo gražioje ir tikrai nuoširdžioje 
kalboje dr.Gardeli išgyrė lietuvių nuoširdumą, darbštumą, jų nepa
laužiamą valią visais priešpaudos laikais kovojant už laisvę ir savo 
teises net su trimis priešais. Savo kalbą dr.Gardeli baigė lietuviškai: 
Tegyvuoja nepriklausoma Lietuvai ir liepė sušukti už ją valio.

Sis Švedijos lietuvių JO metų nepriklausomybės minėjimas kitą 
dieną buvo trumpai aprašytas visuose didesniuose Stčckholmo laikraš
čiuose. Apie telegramų išsiuntimą pranešė ir per švedų radiją.

3į minėjimą ruošė specialus komitetas Lietuvių Draugijos Šve
dijoje Centro valdybai vadovaujant. > t
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