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GENO GIDO LIEKOS MINĖJIMAS PASAULYJE

Birželio 14-osios - tau.tozu.dos dienos minėjimas praėjo su dideliu įh 
sisekimu. Eltą pasiek© žinios is įvairiu vietų (toli gražu ne iš visų.) , 
kaip visa tai vyko. Dalį medžiagos pateikiame savo skaitytojam, 
Vokietijoje

Manekene, Lerner Kareivinėse, lietuviai drauge su latviais suruošė 
specialų, minėjimą, Kuriame dalyvavo netoli 1.000 asmenų. Schw. Gmundo 
stovyklos gyventojai pasiuntė 'Vakarų pasaulio didiesiem vyram specialias 
rezoliucijas. Neustadto lietuviai, drauge su kitais pabaltiečiais, suruo
šė minėjimą, pamaldas', Kurias atlaikė vokiečių Kunigai ir pasakė pritaikj 
tus pamokslus. Po minėjimo tremtiniai pabaltiečiai organizuotai pere jo 
miestą, nešdami priešbolševikinius transparentus. Minėjime dalyvavo daug 
vokiečių visuomenes ir spaudos atstovų. Męmmingeno stovykloje minėjimus J 
ruošė lietuviai su latviais. Lebenstedte genocido dieną minėjo čia gyvej* 
nantieji išsKryninguotieji lietuviai. Bamberge- minėjimą suorganizavo Vy
tauto Didžiojo vardo sargybų Kuopos Nr. 4204 vyrai, kurių daugumą sudaro, 
lietuviai; vadovavo kuopos vadas Kapt. Aleksandras Biliūnas. Tą dieną ku< 
pos vyrai protesto ženklan badavo. Sutaupytas maistas persiųstas Berlyno 
gyventojams, drauge su specialiu raštu vyr. burmistrui Dr. Reuter. Pasių
sta speciali rezoliucija Pabaltijo tautų laisvės reikalu EUCOM'ui. Si pi 
taitiečių žygi gražiai paminėjo laikraščiai "b Uhr Blatt”, "Tr&nkisoherti 

"Hues Volksblatt” ir kt. ’ .
Daugelis vokiečių iaiKraščių atspausdino pabaltiečiam palankių 

straipsnių. Didžiausias dienraštis "Die Neue keitung" VI.16 d. Nr. 141 d 
str. "Baltischer Rat geoenkt der baltischen Freiheitsk^mpfer" iškėlė Pa
kilti jo Kraštų kovotojų nuopelnus.
Brazil! joje

Rio de Janeiro lietuviai tautozudos dieną paminėjo dviem atvejais : 
Birželio 14 d. devyniuose sostines dienraščiuose, Kuriem buvo pasiųsta 
trijų Pabaltijo tautų visuomenes pareiškimas apie rusų vykdomą genocidą•. 
Pareiškimas pasirodė laikraščiuose, o xai kurios redakcijos prirašė nuo 
savęs daug užuojautos pareiškimų. Vienas rimčiausių sostines dienraščių 
•Oorreio da Manta" Pabaltijo tautų ^.amčiom paskyrė vedamąjį, pavadintą " 
Baltico” . VI.18 d. S.Uruz dos Lilitares bažnyčioje iškilmingas gedulinga 
pamaldas atlaike kun. Janilionis, asistuojant kan.Joao Carneiro ir mon
sinjorui Frederic© Prellwitz. Specialų palaiminimą suteikė čia atvykęs 
vyskupas Dom Pedro Massa, mūris pasakė ilgą Kalbą, linkėdamas lietuviam, 
kad jų geculo di^ena netolimoje ateityje virstų pergalės ir triumfo diena 
Tą pačią dieną suruoštas minėjimas, Kurio metu pasiųstos specialios rezo 
liucijos Brazil?, jos prezidentui Dutrai, prezidentui Trumanui, UNO, Tarpt 
Raud.Kryžiui ir kt. institucijom.
Urugvajuje

Urugvajaus lietuviai šią dieną paminėjo su ypatingu ryžtingumu. Si 
reikalu atspausdintas ispanų kalba specialus atsišaukimas "Protestą Ii 
tuana, coxtra genocido". Atsišaukimai išsiuntinėti visom įstaigom, ambas 
dom , labdaringom institucijom visiem parlamento nariam, spaudai ir šia
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Jau žyneaniem vlsuoeomes veikėjam. VI.11 d. suruoštos specialios pamaldos 
už genocido aukas, kurias atlaikė Kun.Lt»GrigaliGna3. pasakydamas Jautru 
pamokslą ir perskaitydamas ištisai VLIK© atsišaukimą. Birželio 14«1> d, d. 
viršum Lietuvos pasiuntinybe plevėsavo gedulo šydu perrišta Lietuvos vė
liava. Per vieną didžiausių radijo stočių perduota speciali programa. ši 
stotis jau pries tai Kelius kartus įspėju klausytojus apie genocido dieną. 
Minėjime gausiai dalyvavo vietos lietuvių, visuomene. Pasiųsta telegrama JT 
gen.sekr.p.Tfrygve Lie, prašant itftis ini{jiQ1*yvO8 • K&d TSRS sustabdytų, ge
nocidinius veiksmus Lietuvoje. , .
P ra n cūzijoJe

Paryžiuje 6yveną lietuviai tautožudos dieną paminėjo gedulingom pa
maldom. Rytų Prancūzijos lietuviai, kurių čia priskaitome 1k1 300» minėji
mą suruošė Strasbourgo mieste. Kalbėjo K. J.Krivickąs. Kai kurie lietuviai 
nepagailėjo laiko ir lėšų atvykti keletą šimtų Kilometrų. Vietos dienraš
čiai "Le Nouvel Alsacien” ir nxes Lerniėres Nouvelles d'Alsace“ atspausdi
no užuojautos straipsnius, iškeldami sovietų neteisybes Lietuvai. Žile tąs
esnių minėjimų suruošta ir Kitose vietovėse, kur tiktai gyveno šiek tiek 
lietuvių. . x
I) .Britan Įjoję

Pabaltijo Isryba Londone suruošė bendrą sukakties minėjimą (taryba 
atstovauja 35*0cO Anglijoje gyvenančių pabaltieoių) . Minėjime dalyvavo apie 
900 pa.ba.ltiečių ir anglų. Pirmininkavo Major S.Beddington. Prezidiuman pa
kviesti Pabaltijo kraštų ministerial Londone. Kalbėjo pabaltieciai..ir an
glai. Britų spauda "Daily Telegraph", "The Times" ir kt. Labai Jautriai 
atsiliepė apie pabaltiecių nelaimes. Spaudos agentūra„The Press Association4 
išsiuntinėjo visiem pasaulio laikraščiam specialius pranešimus. Eilė minė
jimų Įvyko ir kituose miestuose. .
Bclgi jo Je '

' VI.lo d. Belgijos lietuviai suruošė specialų sąskrydi Lieže. Gedulin
gas pamaldas atlaikė latvių katalikų vyskupas Sloskans, pamokslą pa.sųkė 
kun. J. Dėdinas. Minėjimo metii ilgesnę kalbą pasakė Belgijos senatorius J. 
Banquet, advokatas, nuoširdžiai Kalbėjo Kunigų sem.pro!.Meunier, Pulk. 
Squadrili (amerikietis), buv. Belgijos Konsulas Lietuvoje inž.Hunebelle, 
italų, ukrainiečių, vokiečių, lenkų atstovai. Belgų spauda labai plačiai' 
šią dieną paminėjo. Laikraščiai -La. nibre Belgique", "La derniėre Heure", 
"La Reuse", "Gazette de niege" ir kt. atspausdino straipsnius. Nutylėjo 
tik kairioji spauda. -.
Svedi joje * '

VI.19 d. Stockholme Bendrom estų, latvių ir lietuvių pastangom buvo 
FuruostuS didžiulis protesto mitingas. Kalbėjo Prof. Birger Nerman'(Svedi- 

• J*)t ministeris August Rei (Estija), minlstėris Feliks Cielins (Latvija), 
p. VI. Žilinskas (Lietuva) ir prof. Elis Hasted (Švedija)- Plačiai pa
skleista specialiai atspausdinta susirinkimo protesto rezoliucija. x
JAV-bėse . P. .■

Įspudmgieusią minėjimą suruošė Cikados lietuviai. Lietuvos konsulas 
P.Daužvardis apibūdino oolševikų, moralę ir jų vykdomą teutožudą. M.iiacke- 
vicius išreiškė pasiūlymą, kad Amerikos valdžia pasmerktų genocidinius
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veiksmus. Pasiąstos protesto Rezoliucijos. "flaterburio lietuviu tremtiniu - 
Draugija atspausdino ir išsiuntinėjo įtakingiem Amerikos vadovam specia
lius rastus Lietuvos laisves re.ikalu. Beveik visose vietovėse, kur yra lie
tuviu kolonijos i suruošti minėjimai i

Ir JAV-biu spauda bei radijas nebuvo abejingi. Lietuvos vardas ir .'* 
TSRS vykdomas genocideis dar Kartą" plačiai nuskambę jo šiame krašte. . 
Austri jo je * . ~

195O.VII.15 d. LINZ/d. Austrijos Lietuviu Tarybos iniciatyvaįbuVo su
ruoštas protesto mitingas prieš SS vykdomą tautozudą Lietuvoje ir Kitose 
pavergtose tautose. Atitinkama protesto rezoliucija buvo Kreiptasi į JAV ' 
valdžią, prašant padaryti galą kruvinai tautožudai Lietuvoje ir Kitose SS. 
pavergtose tautose. Tame pat mitinge visu-griežtumu pasmerkti tie lietu
viai, kurie bet Kurioje pasaulio vietoje, talkininkauja raudonajam terorui. 
Italijoje • '

Romos lietuviai birželio 14 dieną susirinko Sv* Kazimiero kaiegijoje. 
Pamaldas atlaike prel.M.Krupavičius. Posėdį, tvarkė kun. Pavalkisj Kalbė
jo rain.Lozoraitis, prel.Krupavičius, p. Sidzikauskas ir p. Brazaitis^ Mi
nėjimą labai plačiai apraše "Osservatore Romano1’. 
Sveicari jo je *-

Minėjimas buvo atkeltas į birželio 19 d. ir suruoštas Ziiriche, į ku- 
Ri atstovai buvo atvykę ir iš Berno’* Dalyvavo taip pat ghįžtanti iš Romos 
VLIKo bei Vykd.Tapybos delegacija. Pirmininkavo p» Xugevicius.

ĮS OKUPUOTOSIOS LIETUVOS;. ■ .................... A: ' < * ’
Vagia socialistinę.nuosavybę
Birželio 11 dienos "Tiesa”. smulkiai aprašo Vilniaus miesto Stalino 

rajono IV-ą partinę konferenci ją, kiirioje vieną svarbiausią pranešimą pa- •_ v 
darė miesto Stalino- ra-jono komiteto sekretorius drg. Fedorinas * sib ra jo- ' 
ri<? teritorijoje esą suteikta daugiau ^aip 40"/. visą miesto pramones įmanią,- 
dalis ministeriją, mokslo įstaigą, teatrai. Stalino j-ajonas pirmaująs •' 
tTSR sostinėje j Vykdant gausybės planai Čia lenktyniaujį per 200 brigadą. 
Tačiau ir šio pavyzdingiausio rajono darbe esą daug trukumą - tai pripa
žino tiek Fedorinas, tiek diskusijose dalyvavę delegatai. "Delegatas Fili- 
movae pateikė tokį faktą : praeitais metais Eidukevičiaus vardo kombinate 
buvo' socialistinės nuosavybės grobstymo atsitikimu”, kuriais nesidomėję 
partijos pareigūnai (dažniausiai rusai). Atėjūnam rusam, įpratusiem į va
gystes bolševikinės Rusijos fabrikuose, iškilusios vagystės Vilniaus Įmo
nėse jokio įspūdžio nepadarė, ir jie nesiėmė žygią jom užkirsti. Vagystės 
plintančios ir toliau. _ *—
Atsilieka statybininkai t . .

Tame pačiame, pasitarime Lietuvos KP(b) Vilniaus mi -sto komiteto se
kretorius drg. .Cistiakovas iškėlė laktą, Kad rajono komunistą organizacija 
j” 1 pernai metais tekęs nuveikti statybininką atsilikimas, kurie esą apsi,x 
leidę ir neįvykdę jiem nustatytos miesto statybos programos .■ 1949 metais 
planas buvęs .įvykdytas tik ob procentais. "Padėtis nepagerėjo ir šiemet. 
Iki šiol dar nė viena statybinė organizacija, vykdanti Kapitalinę statybą, 
neatlieka savo užduocią. Partijos radono komitetas, - pasakė drg. Cistia
kovas, - nehugebė»jo nuolat tikrinti stt tybinią organizaciją darbo. Tuo
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tarpu pagrindinė jų atsilikimo.priežastis yra ta, , Kad blogai suorganizuotas 
darbas, silpnai vadovaujama socialistiniam lenktyniavimui, nąkovojama už • 
statybiniu medžiagų, taupymą. Statybose .susilpnėjo politxnis-masinis darbas. 
Pranešimai i pasikalb-ė jimai ir kitos organizacinio darbo formos - tėra re- 

■ tas reiškinys” (Tiesa, 195fcuVI.il d.)'» , ' .
Silpnai veikia komjaunimas , ' • < ■ „ • .

Vienoje Vilniaus miesto partinėje konferencijoje drg. Misutis pabrė
žė, kad ra jono'komitetas silpnai vadovaują komjaunimui. Nors komunistų.- " 
partijos vadovybė ir išleidusį Keletą nutarimų, tačiau "iki žiol komjau
nuoliams dar nepraneštą apie tą nutarimą". . ' ; ’
Blogai ir su "sąmokritika" j

"Konferencijoje buto pažymėtakad.rajono komitetas nepakankamai vys
tė bolševikinę kritiką ir savikritiką, pavėluotai reagavo i komunistą sig
nalus. Tam patvirtinti delegatai pateikė tokius pavyzdžius : ra jono‘komi- 

' tetas gerai žinojo apie šieno paruošų kontoros vadovų, amorališkumą, apie 
.tai, kad tos įstaigos pirminės partinės organizacijos sekretoriui, trūko 
partinio budrumo’. Tačiau rajono komitetas laiku neatkreipė d ėmė si o į tai”-. 
(Tiesa, Nr. 137)- ' . /’ .....
Puola gydytojus - ; ~ ; ' - .r,-.

Dažnom, progoj "Tiesa" puola Lietuvos mecicinos darbuoto, jus,“^am jie, 
dirbdami keliose klinikose,’ (kr verčiasi ir medicinos praktika. Bolševi-* 
kam tai esą* labai neaišku. Mum gi-reikalas aiškus : -Kad ir daug dirbdami, 
esant aukštom kainom, gydytojai pragyventi išgaunamos algos negali. 
Net komunistai vengia "politgramatos" - -J--

Įterksizmo-leninizmo-stalinizmo mokymą sis yra pareigą', nuo Jkurios nėra 
atleidžiamas nė vienas, Kad ir gerai išprusęs, bolševikas. Lietuvių, komu
nistų. spauda beveik kiekviename numeryje nusiskundžiar kad netgi’ tikrieji 
pąjrtijos nariai esą mažai šioje srity je išsiląvįnę. Jie*taip;.-pat’ nąmokiną 
šių. "mokslų." ir jiems priklausančių Komjaunuolių. Vilniaus-miesto Stalino 

• 'ra jone 200 komunistų "Visiškai nekeliu savo politinio lygio”.. ’ .
Maskolių puola lietuvius *’ , ’’ - ,■ ?

"Sovetską ja Litva"■ Nr. 7 J./1-950 m. aprašo K.Fachrudinovo vergus, kū
rinos xji s patyręs Tauragėje, norėdamas nusipirkti' keletą saldainius Kai ’ 
jis paprašęs šių prekių, pardavėjas atsakęs : "Duokite popieriaus, tai 
gausite saldainių, nes mes neturime į ką juos suvynioti". Saldainių nega
vęs ne tik vienas Fachrudinov, bet ir. kiti plakėjai. Kai jis paprašęs 
skundų Knygos, pardavė ja užsispyrus tylėjusi. Tylėjusios ir kitos pardavė
jos. Neradęs krautuvėje ir sąrašo, Kuriame būtų-surašytos pardavėjų pavar
dės. Pagaliau viena tarnautoją, kuri svėrusi*duoną,-būdama be chalato, pasi 
sisakiusi esanti vedėja, tačiau ir- ji nesakiusi savo pavardės. Rusas nu^ęs 
pasiskųsti į Tauragės apskrities tiekimo įstaigą . Ten pasakęs, kdd norė
jęs įrašyti į skundų knygą, jog krautuvėje -No 6 parduoda tik žalią duoną, 
jog nesą kvietinių gaminių, jog krautuvėje- nešvara, netvarKa, purvas. De
ja, ir ten nebuvęs išklausytas. - .■■•<. . <

Atkaklus Fachrudinov "atitinkamose įstaigose" išaiškinęs, kad krau
tuvės No 6 vedėja esanti drg- Urbonaitytė, kuriai trūkstą tiek partinio 
'nasiruošimo". tiek seru noru, mandagia i elgtis. ' - .'-a
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Neapsviestos gatves
"Sovetskeja Litva" užsipuola drg. Gurevic, 'Vilniaus miesto vykdombjo 

komiteto valdininką,, kuris visiškai nesirūpinąs gatvių, apšvietimo reika
lais* Taip Kernavės, Širvintų, ir Rudnios gatvės visiškai neturinčios 
elektros šviesos. Tuo reikalu pareiškimas draugui Gurevič būvąs paduotas 
jau 1949 m. rugpiūcio mėnesį. Po keleto mėnesių, vėl pakartotas* Drg. Gu- 
revic atsakąs, kad nėra laidų., lik sausio mėn. Gurevic pranešąs, kad lai
dei gauti ir po 10 dienų gatvėse būsianti šviesa. Deja, sl4'ką Jau mene
siai, o vilniečiai vis turį vaikščioti tamsiose gatvėse.
Nemoko "politgotovkoe" - . •

Kaip.praneša "Sovetske Ja Litva" , Grežpelkių apylinkėj Piktupėnų val
sčiuje, Pagėgių apskrityje, visų esr.nti užmiršta. Nei Jaunimo, nei šiaip 
Jau gyventojų niekas n-r mokąs "politgotovkos". Kalta dėlto esanti lietuvė 
Stasė Ramanauskienė,
Lietuvos žvejų, vadovai i^e,,s' <

Lietuvos žvejų profesinei sąjungai ir partinei organize ei Jai. vadovau- 
ja*šie asmenys : Lachria jovęs., Legov, lialaško, Basiniu, Burmistrova, Ni
kiforov . Kitas žuvų tresto derbuotąjče N.Surov kritikuoja Jų dsrbąx, pažy
mėdamas, ked per dvejus metus tebūvąs sušauktas vos vienas partinis susi
rinkimas.  ''(SovietskaJa Litva, Nr. 73/1950). ■
Siūlo praplėsti Vilniaus perką

< "Sovietskaja Litva" bendri1.dart is E,.Gerasimov siūlo* didžiausią. .Vil
niaus miesto parką "Sekret" praplėsti, įjungiant į jį Gedimino Pilies, 
kalbą* Pagrindinis įėjimas,, minėto ruso nuomonę, turėtų būti iš Pilies • 
aikštės, . ’
Prieš amerikoniškąjį "rasizmą" - .‘;

"Sovietske Ja xiitvc."- pastaruoju metu daug vietos skiria Jungtinių 
Amerikos valstybių vadam, ypač prezidentui Trumanui niekinti. Įvairiom 
progom‘■neužmiršta pabrėžti jų "didėjantį imperalizmą". No 73 drg. E.Gro- 
dzinski ilgame straipsnyje prikišę JAV-bėms ne tik didelį rasizmą negrų 
atžvilgiu, bet ypatingai iškelia JAV "rasinę politiką, nukreiptą prieš 
italus, žydus-, airius, o yps.tingai slavų tautų, žmones".
Rusifikacijos organas '

Jau kelinti meta i. Vilniuje, greta "Tiesos", leidžiam?-s dienraštis 
vardu "Sovetskaja Litva", rusų Kalba, kaip Lietuvos Komunistų (bolševikų) 
partijos LTSR aukščiausiosios tarybos'ir ministerių kabineto organas. ' 
Laikraštis įkurdintas Komunarų gatvėje Nr. 3, kur turi savo didžiulę 
spaustuvę. Jį redaguoja. A.I.Anuskin, draugo su kitais Lietuvos kolonistąii 
rus”is. Is jo skilčių, daug daugiau kaip is lietuvių kalba leidžiamų ko- . 
munistų la-ikraššių, galima pažinti tikrų Jį dabartinį Lietuvos, ypatingai. 
Vilniaus mi-sto, vaizdą. Vilnius gerokai surusintas, ib ’^Sovetskeja Li-tva” 
Jokiu būdu neslepia šio fakto.
Mftuj*c Vilniaus ortodoksų vyskupo pasvyrimas

DPA agnntūra iš mexvos pr**.neša<i Kad Šventasis rusų-ortodoksų sinų- 
das iiaskvojs paskelbė dokr&tą, kuriuo *>tšaukląmas ii savo pareigų cohznr- 
ohes Serafimas, rusų ortodoksų bažnyčios gelve Vakarų Europoje, bu bfisti- 
ne Paryžiuje. Serafimo įpėdiniu paskirtas Vilniaus ortodoksų arkivyskupas 
Potius .
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Ligšiolinis echzl-rchays ark. Serafimas seniau buvo Rusijos monarchi
jos atstatymo še.lixxinkas, tačiau 15*45 metais, gyvendamas Kaip emigrantas 
Paryžiuje, perėjo sovietų, pusėn ir buvo jų paskirtas "Vakarų Europos 
Eohsarku" . Tačiau Serafimas negalėjo niekad", pradėti eiti savo pareigų Ru
sų katedroje Paryžiuje, nes didžiausioji dalis rusų emigrantų jo nepripa-' 
žino ir atsisekė įsileisti į katedrą.

Arkivyskupas Potius* rodosi, .bus sovietam tinkamai įsiteikęs, taigi 
ir gpvo šį naują paskyrimą, kuris praktiškai neturės jokios reikšmės* A 

■ " ’ . ■' ■ • ■ ’ • • •
Trumpos žinios- iš Lietuvos . ' <■ .

... Vilniaus Universitete dirba mokslinį darbą šie profesoriai Zig
mas žemaitis, Slavėnas, Brazdžiūnas,-TTorodnooius, .Petras Katilius,Jucys, 
Matulis, Kaikaris,- Daukša, Ivanauskas, Dalinkevicius, Kaveokas.f Slęževi- . 
Sius, MixfkeviSius, Snarskis, prorektorius Stepas Jankauskas, Girdzi jauskas 
Kairiūkštis, šopeuskas, Laucevičius, Gulbinas, ^erisia., Indrašius, Maroin- 
keviūius, .Pak'-naitis,. Rųnkevicius, Dzidp.s, Budrys, rektorius Jonas Bucas,' 
Petras išaižius, Dagys, Ragevikius, Šalkauskas, Konstantas 'Jablonskis,* Bu- 
■lavaš ;-’ Žėruolis, Balžikohis, - Žiugžda ; Putinas-Mykoleitis, Vabalas-Gudaitis 
■Ignas Jonynas, Korsakas-Redžvįla s-, ir kt. ■■ ■ ’ i

... Konservatorijoje dėsto šie profesoriai : Stalininės premijos lau
reatas prof. Balys Dvarionas, Antanas Račiūnas f LTSR liaudįe‘s artistas Ki
pras Petrauskas, Kežanauskes, Vainiūnas, Antanas Sodeikfij Galkaiiskas,Kar
na vižlus (sūnus), Smilga it ė-Dvarionienė, Stalininės premi jos-laureatas Jo
nas švedas, Konradas Kavėdkėšį'Bieliūnus, wartinonis, Gaudrimas ir:kt*■

‘ y.. Vilniaus valstybiniame dailės institute dėsto šiė profesorijai ■ r 
Vytautas Jurkūnas, Antanas Gudaitis, 1-etrrs Aleksandravičius, Vytautas Pa
laima, Napoleonas ir Algirdas Petruliai, luošys Bulakap. Jodas. Kuzminskas, 
Liuda Vtineikytė, Prof. Galaunė ir Kt. ■" ■"

■ ' i..' Kauno Universiteto profesūros :eilėsc yra. šie.dėstytojai : dkade- 
' miksi - Purėnas, Lašas, .mažylis; nariai korespondentai - Vasiliauskas pin- 
driūnas; profesoriai - Juodelė, Košinskis, Kupčinskas (jis ir universiteto 
rektorius)^ Baršauskas, Šipulys, Janickis, r.rchįte.ktai Stulginskis■ 
Sžesnulevicius, Verbickas, rBelihskrs, Lųkošaitis, docentai -Matulevičius, 
Januškevičius, Jnržemskis, Kaulskiš, Kaunas, Vidmantas, Sližyė, ir dauge
lis kitų. 1 ' -i-.'.-- * •. Pj

4*. Kauno žemės Ūkio Akndemijoje profeaorįauja : A-jos rektorius ka- 
tas Mickisy akademikas Jonas Krikščiūnas .-nt-rys'korespondentas Ruokis, 
Prbf- Kondretps, docentai - -Šklėrius, Bulavas, Navardaitis, mastąuskis, 
Petraitis, Juozapavičius, Cepinskas irkt-i- ; ■-

.' ... III LTSR.Veterinarijos Akademijai vadovauja docentas- Gygas. ;
... IV Kauno Valstybiniame Taikomosios ir Dekoratyvinės dailės, Ins- 

tTtute dėsto i Stalinės prerijos laurer-tas Juozas Mikėnąš, Žmuidzinavi
čius, Ušinskas, Strolis, Rimtas, Kalpokas, Tarabilda, Pundzius ir kt..<

... V Valstybiniame Kūno Kultūros Institute pedagogų tfrpe pažymėtini 
• 2iPev.išius, Kišonas, Klimas, Dzindziliauskas, Vietrinąs, Anikionis (TB~:

15^50 .III .20). J • •• , . ' . ■■■' -
u f.- IVSO.’ĮIĮ *1 d. nustatytas rublio aukso turinys = 0,22216b gramų 
giyno, .auksQwru.-. 'Valstybinio banko perkamoji galia auksui-yra ,4 rubliai- ’iy
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'■5 kapeikos uz vieną gramą aukso... Užsienio valiutų, atžvilgiu ; 4 rubliai 
už vieną JAV dolerį; 11 rublių. 20 kapeikų už vieną svarą sterlingų (TB : 
1950.III.2). ' . ...1

...Sveikatos apsaugos ministeris prof. B iPenkauska s praneša : ligo
ninėse yra 9600 lovų, 25 kartus padidėjo lopšelių skaičiusi kiekviename 
valsčiuje atidaryta ambulator!jat o Kaime - medicinos ir vaistinių punk
tai, gimdymo namai (TBi4>«12.10) sergančius kaimuose žymus gydytojai ap
lanko tolimuose Lietuvos kampuose LĖKTUVAIS.-.(1950 *1*30* TB) .

IRO INSTRUKCIJA TREi.iiNIŲ ŠVIETIMO REIKALAIS

1/50 m. balc.ndžio men. .4 d.

Brangus p. Ry-.n, .

Auklėjimo programa po l>50 m. birželio mėn* 30 d.

Laikinas įsakymas nr. 03 apibrėžia organizacijos nusistatytą veikimo 
krypt;, laiduojančią, kad pagrindinis auklėjimas yra išplėstas pabėgėliams 
ir išvi-tintiem asmenim. Tačiau nuo 1550 m. birželio mėn. 30 d. Kada ap
rūpinimas ir išlaikymas bus nutrauktas tiems asmenims, kurių įkurdinimas 
negalės būti užbaigtas imi IRO veiklos pabaigos, dabar yra būtina kuo 
rūpestingiausiai nustatyti,’kurių asmenų auklėjimą IRO tęs po sios datos. 
J sįą grupę įeina asmens skirstytini į keturias Kategorijas : 

į. Vaike i. seimų ne IRO kontroliuojamuose lageriuose.
Yra aišku, kad’ organize ei ja neturės galimybės tęsti auklėjimą’ tos 

grupės vaikų po birželio men. 30 d. Kadangi tie asmenys yra įkurdinami 
Vokietijoje, yra esminis reikalas, i.sd jų vaikai lankytų vietines vokie
čių ^mokyki as. Jokiu būdu nesuprantamas kai kurių tėvų noras mokyti vaikus 
gimtosios Kalbos .vietinėse mokyKiose,-Kurios turi savo praktikuojamą au
klėjimą . Po birželio mėn. 30 d.-IRO- jokiu būdu negalės rūpintis auklėjimų 
tos grupės ir suinteresuotos tautinės grupės turi būti painformuotos, Kad 
minėtu reikalu tvarkytus! p-tys tėvai. '

2. Vaikei IRO lageriuose, Kuriuos išraiko
organizaciniai centrai v.

IRO tęs auklėjimo programą tuose lageriuose. Tos sėimos, Kurios savo 
vaikus norės siųsti į vietines mokyklas, galės tai daryti, bet mokyklos 
kitiem vaikam veiks pačiuos lageriuose. J • ’.

J. Vaikai pereinamuose lageriuose.
. Kadangi laiko t rpas, Kurį seimos tuose lageriuose praleis, bus la

bai įvairus, daugelių atvejų labai trumpas, negali būti sudarytas pasto
vus auklėjimo planas. Auklėjimo programa, atsižvelgiant į vietines sąly
gas, turf būti nustatyta Kiekvienoje arejoje, kad vaikų auklėjimas nenu
kentėtų. Siūlytina, pavyzdžiui, k-d sis laikas būtų išnaudotas pakartoji
mui išeitų dalykų ir paruošiant gyvenimui naujame krašte. Ta.ūiau jokia, 
pastovi auklėjimo programa nenustatoma.

4. Universitetų studentai
Aplinkraštis, Šalpos reikalu IRO/WCM/.7FL/5L nurodo organizacijos gai 

lutiną nusistatymą universitetų studentų atžvilgiu ir įspėja juos, kad 
negali laukti jokios materialinės paramos £0 1950 birželio mėn. 30.
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LD 76
1950, Nr.7(81)čiau Vokietijoje yra galimybės, Kad Auklėjimo Komisija 

sarų Įstaigos galės padėti išimtinais atvejais tiems s 
Įgytas mokslo laipsnis sudarys geresnes sąlygas Įsijungi 4 vieptų 1x114. 
Atatinkami valdininkai yra Įpareigoti pranešti visus tokius btvėjus Auklė
jimo Komisijai prie Aukštųjų Komisarų. Įstaigos, rekomenduojant tuos atve'- 
jus, kur pagalba yra būtinai reikalirga.

Myer Cohėn 
Assistant Director General 
Health, Care & Maintenance

Nepriklausomos Lietuvos ginklai Korėjos Kare.
"STARS and SRIPES" July 12,1950- Page 2. rašo :

Z/Kažkur Korėjoje. Liepos 11 (INS) - 3 traukiniai pilni pagrobtos šiau
rės korėjiečių, karo medžiagos vakar išjudėjo pietų, link nuo fronto, kad 
būtų, patikrinta JAV ginklininkų ir karo medžiagos ekspertų. .

Karo mecziaga daugiausiai rusų gamybos. Tarp kitko - vienas sunkveži
mis, vienas šarvuotis, keletas 75 mm artilerijos patrankų su Lietuvos ka
riuomenės ženklais, prieštankiniai pabūklai, minosvaidžiai ir jų šoviniai. 
SSSR užgrobė Lietuvą 1239 m."

Kuo rūpinasi esantieji vakaruose lemzai •
"žyęię" Nr. 29. 1950 m. rašo :
"Times ir Vilnius. - -
Laikraštis Times, kalbėdamas apie Rusijos pavergimo trijų Baltijos 

valstybių dešimties metų sukaKtį, Įrodinėja, kad britų vyriausybė turėjo 
pagrindo neduoti savo sutikimo 1939 m* derybų metu Įvesdinti 1 tuos kraš
tus karinių bazių. Šiandien aiškiai matome, kas atsitiko, kai Rusija 1 
tuos kraštus Įsiveržė. ; ,

Paduodamieji skaičiai rodo, kad iš Esti jos išvežta 60.000 žmonių, iš 
Latvijos - 60.000 ir iš Lietuvos -. 50.000. Tikrumoje išvežtųjų skaičius 
tikrai yra didesnis, bet mums ne tai šiuo metu rūpi. Times norėdamas savo 
argumentus sustiprinti, vis Kalbėdamas apie tris balti jos valstybes, pri- ■ 
duria, kad tokiuose miestuose, kaip Ta 1 n-s, Ryga ir Vilnius, vos- du penk
tadaliai seniau buvusių gyventojų pasiliko vietoje. Kaip matome: Times. Vil
nių priskyrė Lietuvai. Galima priminti britų dienraščiui, kad Didžioji Bri
tanija 1941 m. liepos m. 30 d . pareiškė, kad jokių Lenkijos teritorinių pa
keitimų Įvykdytų po 1939 m. nepripažĮsta; o po to jos supratimu lenkiškų 

-miestą Vilnių p. Churchillis ir Roosveltas padovanojo Stalinui Jaltoje.UŽ 
to brangaus lenkiškoms širdims miesto gyventojų Kančias yra kas smerkti. 
Ne tik Staliną."     , , . . '

Lietuviškoji spauda bei radio yra prašomi išgarsinti žemiau dedamus 
skelbimus. E. . •

Skelbimas- 1.
Visi-PLB 007- :j LOK Valdybų pirmininkai ar jų Įgaliotiniai, o taip ir 

kraštuose esančių buv.DP organizacijų vadovybės ar jų Įg-niai yra prašomi 
skubiai pranešti savo adresus Lietuvybės Išlaikymo Tarnybai : M.Krupavičius 
14b. Pfullingen b.Rtl., GOthestr. 16 - Germany.
S Skelbimas 2. Tautiečiai, radę nelietuviškoje spaudoje Įdomesnius 
straipsnius mums opiaisiais klausimais - prašomi juos'skubos keliu pasiųsti 
tokiu-adresu : ELTĄ ,14b Pfullingen b.Rtl.-Gdthestr. 1b - Germany.
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