
___v .Vokieti ja, 1950 .VIII.25_d.Nr.

VLIKo ir VT pirmininko m.Kr up avižiaus atsakymas į amerikiečių1- 
žurnalisto p.Leonard J.Schweitzer paklausimus aktualiąa-sLa-Lg—

politikos klausima is

Pabaltijo valstybes ir Lenkiją, susipyko ir pradėjo 
sukilo, is pagrindiniu savo krašto miestų pasalino 
nepriklausomos Lietuvos Laikinąją vyriatisybę. Bet ji 
savaitės. Nacinis okupantas pakeitė bolševikini ir

Amerikiečių, žurnalistas Leonard J. Schweizer Siaurihe^s^AWrikos 
laikraščių Sąjungos vardu apklausinė jo eilę egzilinių politikų - Len-' 
kijos Mikolaičiką, Kroatijos Mačeką, Bulgarijos Dimitrovą, Rusijos 
Kerenskį. Savo klausimus jis pateikė ir Vyriausiojo Lietuvos išlais
vinimo Komiteto .bei Vykd.Tarybos pirmininkui M.Krupavičiui. Čia duo
dame tuos klausimus ir atsakymus. Klausimai rodo, kuo Amerikoje pas
kutiniu laiku domimasi. (E.).
- 1. Ar galite trumpai nusakyti Vyriausiojo Komiteto sudėtį ir tikslus
- Vyriausiasis-Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas atsirado karo metu re

zistencijoje prieš Vokietijos okupaciją. - Kai-Sovietų Sąjunga ir Vokieti
ja, du suokalbininkai slapto 1939 m. rugpiučio 23 ir rugsėjo 2b dienos su
sitarimo pasidalinti 
karą, lietuvių tauta 
okupantą ir paskelbė 
Išsilaikė tik šešias
laikinąją vyriausybę prievarta nušalino. Tada jos vietoj lietuvių naciona
liniam veikimui ėmė vadovauti iš pogrindžio Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Jis buvo sutartas visų demokratinių partijų ir rezisten
cijoje susikurusių kovos organizacijų. Kiekviena tų grupių pasiuntė į VLIKą 
po vieną atstovą. VLIKas sėkmingai vadovavo viso krašto rezistencijai.194-4 
m. gegužės mėn.- Gestapo daugumą jo narių susekė ir išvežė į-Vokietijos ka-a 
Įėjimus. Amerikiečių kariuomenės pergalė juos išlaisvino, ir nuo 1945 -m. 
VLIKas atgaivina savo veikimą vakarų Europe je. Jo tikslas -pate vardas ji 
nusako : kovoti, kad Lietuva butų laisva. Panašiai kaip savo laiku buvo 
Prancūzijos išlaisvinimo komitetas, vadovaujamas de Gaulle. Šiandien . 
VLIKas yra aUtorizuotaę krašto valios reiškėjas ir kaip visų demokratinių 
grupių atstovų kolektyvas jis eina funkcijas, kurios normaliais laikais 
priklauso parlamentui; vyriausybinėms funkcijoms VLIKas yrą sudaręs Vykdo
mąją Tarybą (Conseil-Ekėcutif), kuri dirba kontakte su Lietuvos pasiuntiny
bėmis Jungtinėse Valstyb&se, Britanijoj, Vatikane ir kt. kraštuose, ku
riuose tebepripažįstami nepriklausomos Lietuvos atstovai. . .

- 2. Ką galėtumėte pasąkyti apie padėtį Lietuvoje ir apie krašto bol- 
ševikinimą? Ar yra ten aktyvi rezistencija ir ar jūsų komitetas turi su ja 
ryšį ?

- Bolševizacija vykdoma laipsniškai ; a) profesinių organizacijų bol- 
sevikinimas ir kulturbolševizmas, b) militarinė okupacijai o) nacionaliza
cija ir administracinis ^gleichsohaltung*, d) marksistihis-komunistinis per
auklėjimas, e) atbaigiamasis okupuoto krašto įlie^imas į Sov.Rusiją. Pir
masis laipsnis vykdomas dar laisvuose kraštuose, stengiantis paimti į savo
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įtaką darbininkus ir Kultūrininkus* Kifci laipsni ai 'vykdomi jau tiesiogi
nėje ar netiesioginėje karinėje okupacijoje, kurioje šeimininkauja jau so
vietų. NKVD (NKGB) arba dabar vadinant llG-B-(MVD). Lietuva ii kitos Pabalti
jo valstybes, kurios buvo pačios pirmosios sovietu e^spanS,jos i Vakarus 
aukos, šiandien jau yra priėjusios ligi paskutinių bolševi-zacijos laipsnių: 
įvykdyta nacionalizacija ir administracinis* gleichschaltungas", įvedant Ru- y 
sijoj praktikuojamą krašto suskirstymą’-į rajonus. Ką reiškia nacionaliza
cija, rodo konkretūs pavyzdžiai : prekyba, pramonė, žemės ūkis, namai nu
savinti; individualiniai ūkiai panaikinti ir ūkininkai baigiami suvaryti į 
kolchozus. Dabar eina pati atkakliausia kova dėl perauklėjimo. Lietuvių, 
tauta, iš tradicijos giliai tikinti, branginanti laisvę ir žmogaus indivi
dualybę, gaivališkai pasipriešino bolševikų užsimojimui prievarta paversti 
ją netikinčia, komunistiška, robotų mase. Ž inodami, kad lietuviai nesiduos 
"perauklėjami", bolševikai-ėmėsi prieš Pabaltijo kraštus pačių pirmųjų ma
sinių deportacijų, kurių tikslas yra išrauti ir sunaikinti jiems nepatiki
mą "neperauklėjamą" elementą. Masinės deportacijos labiausiai dabar nukreip- : ■ 
tos pries kunigus., ūkininkus,. mokyto jus ir studentiją. Ligi 1^4? m. vidu
rio jau buvo išgabenta iš’ krašto per 2^ visų gyventojų. Bet ir nedepor
tuotieji, dar palikę ūkininkai terbrizuojami ne tik mokesniais ir pyliavo
mis, kurie turi ekonomiškai sužlugdyti, bet 4r paprasčiausiais piešimais. 
MGB suorganizuoti "istrebiteliai” ir raudonarmiečiai užpuldinėja ūkininkus 
Ir apiplėšia, kas jiems patinka. Kai kurie kaimai plėšikaujančių kareivių 
ir mgbistų apiplėšti po 1Q-1J. kartų-, jitąm plėšimui, pasipriešinti, deports* 
•oi jom sukliudy tu , tautiąįam-splddarufl^xi ^rp gy vento jų išlaikyti* yra iša.ū- ” 
gusi: Aktyvi rėzistenci kurios ginkiųoįp^pajėgos yra vadoyaujeąsos. griež
ei GeritraiizuofOs. vadovyVėa^'Ar su/ja^ ryžius yi/ĮKas turi - leisite į .tą 
klausimą tiesiogiai neatsakyti. Tepažymėsiu-tik, kad VLIKui yra pareikštas 
Lietuvos pogrindžio pritarimas ir pasitikį?j imas. . . .

- Kokia yra Katalikų Bažnyčios padėtis rusų okupacijoje ’?
- Bažnyčią bolševikai laiko viena iš didžiausių bolševizmui įsigalėti1 

kliūčių. Jos įtakai .išrauti ir Lietuvoje,.kaip dabar CechoslovakijoJe, bol
ševikai buvo mėginę Bažnyčią skaldyti,. organizuodami "tautinę” bažnyčią, 
nepriklausomą nuo Romos.. Nesulaukę jokio pasisekimo metė "tautinės" bažny
čios organizavimą ir griebėsi aštrių priemonių bažnyčios veikimą varžyti. 
Didžioji dalis kunigų,apkaltinti sabotažu ir koĄtrevoliuoija, buvo depor
tuoti. Beliko krašte ne daugiau Kaip JO'/L visų buvusių kunigų, iš 10 vysku
pų telikęs tik vienas 75 metų ir tas pats gyvena nelegalinėj padėty. Bažny
čių dalis uždarytos ir paverstos sandėliais. Už bažnyčios lankymą įvėstas 
valdžiai mokestis (7 rb.) kaip į pasilinksminimo namus. Kunigai apdėti tri- , 
gubais mokesčiais į bažnyčios taip pat. Paskutiniais metais vidutinio dydžio 
parapija metams turėjo sumokėti^už savo bažnyčią apie JO.000.rb. (darbiniu- . 
kas uždirba metams apie J.500 rb.) Jokių religinio turinio laikraščių, net 
maldaknygių neleidžiama spausdinti. Bažnyčią lankantieji mokytojai it tar
nautojai atleidžiami iš tarnybos, bažnyčias lankančių moksleivių tėvai iš-' 
Kaukiami gimnazijų komsorgų perspėjimui, kad vaikams draudžiama ątlikinėti 
religines praktikas, ir už mokyklos sienų uždrausta moksleiviams dėstyti 
religinius dalykus.*«$aria šitų ir kitokių represijų pridėkim aktyvią pro-

gandą pi*lėŠ religiją, Vatikaną, kun^igus spaudoje, mokykloje, mitinguose.
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, -4.Ar valdžia vykdoma vietini^ komunistę, ar atsiųstų is Sovietu Są-gos
- Kaip principas - valdžia turi.pereiti į rankas is Maskvos atsiųstų 

komunistę, šitas principas vykdomas laipsniškai. Pabaltijo valstybes oku
puojant į priekį buvo iškišti vietiniai komunistai ar sovietiško rėžimo 
simpatikai. Sovietu emisaras, lėktuvu is Maskvos atskridęs Dekanozovas į

• tik is užkulisio dirigavo okupaciją ir naujo rėžimo įvedimą. Sudarytoje 
"liaudd.es vyriausybėje” ministerįaia-komisarais buvo paskirti vietiniai, 
bet jiems jau,buvo duoti pavaduotojai iš Maskvos. Antros okupacijos metu 
ministerinis jau skiriami tiesiog rusai is Maskvos* Is paskutinįuknętu bu
vusių. 23 miništerių-16 jau buvo rusai, o lietuviai jau tik jų pava duoto -

- jai. Miestuose l?4b m. administracijos priekyje buvo iki -70% jau komunis- 
...tai iš Maskvos, provincijoje tas skaičius žymiai mažesnis į tačiau, jau ir 

valsčių vyk.komitetų pirmininkų pavaduotojai buvo rusai iš Sov.Sąjungos 
gilumos, kurie taktiškai administracijai dirigavo. Bet ir ten augaf depor
tuojant vietinius gyventojus -ir jų viet'ij atgabenant iš Rusijos* Procesas 
aiškus - užpildyti viską rūstis, nes ir vietiniais komunistais nepasitiki
ma 5 baiminantis ”titoizmo”. .

- 5. Ar jums atrodo, kad Lietuva gali atgauti- savo laisvę JTO pagalba
- Atlanto Charts, Jungtinių Tautų Charts, viena pažadėdama atstatyti 

nėprjkl: usomybes tų kraštų, kurie jas turėjo prieš karą, kita dekliaruo,— 
dama žmogaus teises, pažadino pavergtųjų viltis ir. jomis pakurstė rezis
tenciją.- Bet savo veikla skaudžiai, pavergtuosius apgavo, savo žodžių ne-^, 
paversdamos darbe is, dažnai net nesiteikdamos išklausyti pavergtųjų balsę. 
Jungtinėse Tautose buvo keliamas bąisps prieš'kelių desimtų moterų negrą-

. žiniraą iš Sovietų Sąjungos jų tikriesiems vyrams Britanijoje ar Jungtinėse 
’ Valstybėse,.~Bėt kada beveik’ kiekvienai' Jungtinių Tautų sesi£i įteikiamas’ 
•skundas ęfėlJmill Joninio skė'ičiatife Č'ė^ė'Mūbtųjų4, iftiŽUdy tų jiį, suardytų šei
mų iš Baltijos kraštų', tam balsui įduodamajokios, eigos. Kol Jungtinių/?. 
Ta.utV ollėfeė-yra jos nares’/, kuri segro bis tautoms laisvę..ir vykdoc genocidų 
nuodėmę, ko! ji.e turi veto, teisę ir kol kiti nariai pirmuoju savo rūpesčiu 
stato ne savo dėklisraci jų reali žavimą , o m'odūs vivėhdi’ su genocidą vykdan 
žiu savo kolega, tol pavergtosioms- tautoms viltis daug netenka. Bet reikia 
viltis, kad pasikeis JTO sudėtis ir. narių tarpusavio santykiai. Tada ir JT 
įgytų praktinės reikšmės grąžinti laisvę tautoms ir žmonėms.

- 6. Gal būt, jūs .prisideda t prie nuemonės Mikolaįciko, Dimitrovo iy< 
, Maceko, kurie sako, kad tolesnėje, perspektyvoje tik pergalingas karas prįė

Sovietų :SąJungą gali užtikrinti jų tąūt'om laisvę ? Js-
- Kas yra pagyvenęs sovietiniame rėžime, kitokios išvados nepadarys.

. Tikėtis, kad propaganda išviso paveiks sovietų režime esančiuosius, suor
ganizuos ’’-titoizmo” sąjūdžius ir iš vidaus susprogdins sovietinį rėžimą,7 
nėra mažiausio pagrindo. Taip, karas yra--baisus žodis, nes Jis milijonams 
reiškia gyvybės atėmimą ir turtų, kultūrinių vertybių sunaikinimą. Bet pa
vergtiesiems jis yra vienintelė išsivadavimo ga.lįuiybė. Taikos žodis bolše
vizmo neragavusiems ir tebegyvenantiems laisvėje yra tabu, kuris leidžia 
jiems patiems tuo tarpu išvengti to- sunaikinimo. Ką dabartinė taika prak
tiškai reiškia' - tai daugeliui milijonų gyvybių atėmimą ir ištisų kraštų 
turtų sunaikinimą tyliu, lėtu naikinimo -būdu ir tas naikinimas apima- vis 
?.ld.->£nt valstybių skaičių; tebešautiems laisvėje šita taika reiškia nuoli“'

. tinį drėbė Jimą į nu a K Vinį'ginklavimąsi, kuris bent tam tikram laikui ati
dėti; tbkį naikinimą ; kuris jau vyksta pavergtuose ir pavergiamuose kraš-v 
tūosU. Ir vistiėk tas sunaikinimas*’nėra išvengiamas, jeigu*nuo jo-neišgel
bės iaiku-įvykęs keras. Baisus paradoksas : dabartinė "taika” neša- neišven 

/ giamą sunaikinimą, pprgalingas karas išsigelbėjimą ne tik pavergtiesiems,
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bet ir laisvėje esančiųjų apsaugojimą. Šiandien dar yra pavergt£ejiir 
la isvie ji.-Bet netolimoj ateity likimas visą btis tas pats : arba visi pa
vergti arba visi laisviė šita šiauri tiesa, žihoma, „sunku prisiimti psi
chologijai laisvoje tebegyvenančio žmogaus, nes Jis nori būti "optimistas", 
t.y. svaiginamas apgaulingu taikos šydu. -

7»- Kerenskį s siūlo federallstinę Rusiją* Ar Lietuva norė t yi prisijung
ti prie tokios federalinės valstybės?

- Ar Rusija raudona ar balta - Ji Lietuvai svetima. Jei Rusija turėtą 
apimti slaviškąsias tautas, tai lietuvių, tauta .ir savo kalba ir savo kili
mu ir savo istorija slavams yra visai- svetima. Jei Rusija turėtą apimti 
prieš pirmą Ji pasaulini karą jos turėtas, teritorijas į tai reikštą pripa
žint i imperialištiną Rusiją, kuri Lietuvos valstybę buvo užgrobusi 1795 m. 
ir ją pasidalinusi su Prūsija tokiu pat būdu, kąip paskiau 19J59 m. rugsėjo 
28 d. toki pat pasidalinimą slaptai sutarė Ribbentropas su Molotovu. Kovo
jant su nacizmo ir bolševizmo imperialistinėmis agresijomis vardan tautą' 
ir individo laisvės pripažinti būsimajai Rusijai Ribbentropo-Molotovo su
sitarimą būtą didžiulis absurdas, niekaip nesuderinamas su žmonijos sie
kiamais tikslais.

Kas mėgintą Lietuvą Įjungti 4 Rusiją, turėtą sulaužyti visas lietuvių 
tautos tradicijas ir kiekvieno gyventojo prigimti. Taip darė oaristinė Ru
sija, laužydama per 120 metą. Bet lietuvių tauta išliko gyva ir 191b m. 
atstatė savo valstybę. Taip da(ro dabar bolševikai. Bet lietuvių tauta iš
plėtojo rezistenciją kaip retai kur. Taip norėtų ir kai kurie baltieji ru
sai, planuodami tokią pat imperialistinę Rusiją kaip dabar Stalinas, tik 
ją uudąžyti balta spalya^ Lietuvių tautai ją užsimojimai, nepriimtini? Ne
priimtini,'- nes savo, dvasios kultūra, sfcvo kultūriniais ir ūkiniais ryšiais 
ji yra sutapus su Vakarą Europos pasauliu. Čia Jinai jaučiasi savas ir nau
dingas Vakarų Europos bendruomenės narys Jos ūkiniam ir dvasiniam bendra
darbiavimui. Tik šiame Vakarą Eurppos valstybių junginyje Lietuva nori po
zityviai reikštis kaip laisve ir nepriklausoma valstybė. ,

- 8. Ar sutinkate (atsižvelgiant Į Lietuvos ūkininkus) su p.Maceko 
mintimi, kad tada,^kai Stalinui pasiseks sunąikinti laisvąjį ūkininką Rytą
Europoje ir JĮ paversti žemės ūkio piOetaru, >bus per vėlu pasukti lai
krodi atgal ir neįmanoma atstatyti demokratini rėžimą?

- Negalima nesutikti. Jūs žinote, kaip vienas sovietą karys, kuris 
buvo pabėgęs 1 Jungtines Valstybes, grižo i Sovietą Sągungą - ne dėl to, 
kad jis būtą buvęs sovietinis šnipas, beUkad jis negalėjęs pakelti Vakarų 
laisvės. Tai reiškia, kad tas žmogus Jau yra tipingas sovietinio auklėjimo 
produktas, visa savo psichologija priderintas sovietinio koiektyvinio, ma
sinio diriguojamo gyvenimo sąlygom, jau visai svetimas laisvam demokrati- 

. niam Vakarų pasauliui. Toks žmogus negali išaugti ūkininkų luome, kuris 
yra tradicijų, ryšio su žeme, individualybės saugotojas. Naikindami ūkinin
kų luomą, sovietai siekia ne tik ūkinę sistemą pakeisti, bet ir pašalinti 
aplinką, nepalankią masinio marksistinio Žmogaus roboto auklybai. Sunai
kinus ūkininkų luomą, nors ir būtų panaikinta sovietinė sistema, bet liks 
tos sistemos išaugintas naujas žmogus. 0 ji pritaikinti naujam demokrati
niam gyvenimui, kaip minėto ruso pavyzdys rodo, nėra lengva. Juo ilgiau 
rėžimas-truks, Juo giliau paveiks žmogaus sąmonę, juo sunkiau JI bus a ti
tles t i • . . i?
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LIETUVA SUSKIRSTYTA "OBLAST ’ ImTS” JONAIS' IR APYLINKIŲ "TARYBOMIS" • . t 
' —---- -------------- ------- ----- ---------------- ■ ■■————— '—-----

^j;_m_:bj^želJ:e_^0_Jj_J]Auksc2auei£si2£_2iįę_t3^2^_Taryb2s2_Pręįidjhlmo__i^  
kymu Lietuvos .teritorijoje panaikinama apskritys ir valsšia'i ir Įvedama-" 
naujas Lietuvos teritorijos administracinis suskirstymas.- Pagal eį suskir
stymą Lietuvos teritorija padalinta j keturias apygardas (oblast), būtent; 

-VILNIAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS ir ŠIAULIŲ.. Si o s apygardos'savo' ruožtu suskir
stytos -Į &7 rąjonus, į kuriuos įeina tų ra jonų jcentrai-svarbėsnieji7mids^ 

.. ;tai ~ir jų apylinkių Tarybos (sovietai).
. I.- VILNIAUS. APYGARDA^ ' ‘

lvI j9 įeina Vilniaus miestas ir šie rajonai : Anykščių jDaugų*-Druskių t, 
ninku.,. Dūkšto, Dusetų*. Ėisįs^ės^. Ignalįds , KoVarškd, Molėtų, Nemenčinės'', • 
Naujosios 'Vilnios, Pabradės, Smėlių. (centru-Ukmergė) , Šalčininkų, Šven
čionėlių,'- Švenčionių^ Sirvintų.,.rTrakų., Ukmergės, Utenos, Varėnosy Viev'fd, 
Vilniaus,; Zarasų. .. ' _ *......... y
II. KAUNO APYGARDA. " ? - t
'l 7 J ją įeina Kauno - miestas* ix\ siją ra jonai ; Alytaus, Ariogalos, jTėžhb, 
Jonavos, Jurbarko, Kazlų-Rūdošy Kaišiadorių, Kalvarijos, Kėdainių, $ybąr~ 
tų, 'Lfe zdi jų*,. MarĄjęynpolės, ■ Natimiesšlo (KudirKpa liaųpieącio) , Paneęųnėą. 
(bent ra s-^i&a ienų;* tteėėi'niųy■ simno^ Sakiusį Ve i si jų •, - Vili jampolės• ■*
(fentras^Kaūngš) , .Viikšvjškįb / VilŽd joby-žiežmariųju. .ą&t'Ytt'

IK.. jąu.męs apygąrĖą' ‘g’: t.

Pagėgių,;plunges, Priekulės,,..Rietavo,.^ S.ąl?ntų,ŲędosĮ Skfeudv±les\?s1&oa<S- 
Šilalės, ' • ' u -•■.•> •’.•r ?<■■«•. ?'VĄ

- iv♦ ■Šiaulių.7 ' ‘ . 7 •
’ J„ Ją. įęina-Siahiiai ir ąią; rajonai i Akmenos', Biržųą^A^i®^'»'*JonIš- 

kelio, Joniškio, Kelmės, Kupiškio ;l‘kųrš jnų.,.Linkuvos\ Obelių, Pakrito Jaus, 
Pandėlio, Panevėžio .’ ’Pasvąjji&yTRiįb^iiTškip., Ramygalosi Rokiškio, Šiaulių,. 
Šeduvos,'.Tytuvėnų, .Tro^^ųyb^VeiįcĮpy Vy.balbįnkų, Žagarės,. -- - t

Ryšium su šiuo, nauju\^^^Q&^ri~Įor'lj suskirstymų, kuris jrra So
vietų Rusijos suskirstyęjft,j&ppi.ją, lįųetųvos Respublikos miestai tąmpa-sū- ■ 
smulkinti ir "nuvaryti” įy-antraeiljLįi^ miestus bei sulyginti qu mašalą.

’ miesteliai s.” BUtent,* yisi .apskričių miestai tampa "rajoniniais" mieetąią..
- Sis suskirstymas bus nauja proga patikrinti gyventojų dokumentus, naujų 

valdininkų, tur but rusų, prisklrįįi Ar kitokių sovietiniam režimui' naudų • 
-suteikti.I . ,’-r.
Lietuvos komunistų (b) partijos oųntro komitetas = : r .

Jį daba r’-sudaro : Pirmasis sekretorius ?■ "mažasis Štaįinas" _______
_ Sniečkus (raštuose žymimas "Osipovic” - Juozo sūnus). Tąi. senas komunistų 

veikėjas'; politinis ‘kalinys* savo laiku Lietuvos vyriausybės įške-iątaą su 
Sovietų Sąjunga į kalėjime-sėdėjusius liet uviąs<dva3ininkuar Rusijoje^ vy- I 
riaūsfa ši s Lle'tUVos enkavedistas.'Jie taip pat yra.narys /LTSR aukščiausio-

Antanas

šios tarybos Ir TSRS °parlamėnto":v ■ - ' u-’,;.....  .< ' ,;
Antrasis sekretorius - Aleksandr Stepanoviž.Ngrofjmov, 47 metų amžiam 

"paskolintas iš broliškų respublikų" 1?44 metais, LTSR aųkššiausiosios 
___ t.p-rvbos narys, taip pat atstovaująs lietuviam aukščiausioje sovietų tery-
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boję Maskvoje. Jis yra pasižymėjęs kaip akylus Lietuvos "buržuaziškai-na
cionalinio elemento - sovietinės liaudies žudiku" tramdytojas, ypač vyk
dant prievartinę sovietinę kolektyvizaciją.

Treciasis sekretorius - Eduard Osipovio Ozarsky, 42 m. amžiaus, “sko
lintas" is LTSR aukščiausios tarybos ir atstovaująs lietuviam TSRS tauty
bių. aukse .tarybo je Maskvoje.

Ketvirtasis sekretorius, vadinamas "mažuoju Višinskiu" - Vladas Osipo- 
vic Niunka, 43 mt. amžiaus, gim. Vilniuje, buvęs studentas teisininkas, 
po vedybų, su viena žydaite, fanatiška bolševike, tapo pirmuoju sovietui pro>- 

.kuroru Lietuvoje l?40 metais. Kai Juozas Žiugžda nepasirodė ryžtingu "here- 
tišką" lietuvių, mokytojų, likvidatoriumi, drg. Niunka buvo jo vietoje pa
skirtas švietimo ministeriu. Kai valymas buvo baigtas, ly4? m. Niunka vėl 
grįžo į LKP (b) centro komitetą.

Sekretoriaus pavaduotojai - drg.moskvin ir Petrov -abu "paskolinti" 
iš bolševiką MVD.

Sekretorius kadrą reikalams - Daniil Yemifovio Supikov, LTSR aukščiau
sios tarybos narys, drauge atslftvaująs lietuviam ir TSRS tautybią taryboje. 
Kaip aukščiausias viršinihKas “Darbo jėgą rezervą"į jis gali savo nuožiūra 
ištremti į Rusiją kiekvieną lietuvį.

Sekretorius agitacijos reikalams - Kazys Kazimirovio Preikšas, 47 mt. 
amžiaus, lietuvis, LTSR aukščiausios tarybos narys ir TSRS aukso, tarybos 
narys tautybią rūmuose. Bukaprotiškas diletantas, aklai vykdąs partijos 
direktyvas iš Maskvos. . . ■

Sekretoriaus padėjėjas pramonės reikalams - T i rkunot, spaudžius lie
tuvius šioje srityje tiek,ckiek.galima. Jo pastangom Rusija buvo praturtin
ta keletu milijoną rublią, kurie buvo išpl/šti jo dėka iš Lietuvos.

Sekretoriaus padėjėjas statybos ir statybinių medžiagą reikalams - 
drg. Sichkarchuk. Jo uždavinys paskirstyti statybines medžiagas kariškom ir 
civilinėm statybom ir išplėšti iš Lietuvos Kaip galima daugiau miško.

Sekretoriaus pavaduotojab degalą energijos reikalams - Ivan Salov.
Žemės ūkio reikalam direktorius - BobryšėV. Jis privalius, ūkius orga

nizuoja į kolchozus.
Švietimo direktorė drg. -Zaluckja. Tai faktiškasis Lietuvos švietimo 

ministeris ir viso mokymo darbo kontrolierius.
Skyrių vedėjai - Čistiakovas, Varąševic, Ivanoza, Žukovsky, Polose.nen- 

ko, Lysin, Kozlovsky.-Vis tai faktiškieji Lietuvos ministeriją valdytojai.
Leontiev - "partorgas" - partijos organizatorius, į šį postą paskir

tas neseniai.
Kotojaunimo (komsomolo) reikalai tvarkomi specialaus komsomolo centro 

komiteto, kuris subordinuotas LKP(b) centro komitetui. Šios organizacijos 
vadovą eilėse yra : draugai - Kulakov, Kaplan, Bobov, Malyšev, Sumelova 
ir t.t. - . •
Komunistą partijos sekretoriatai apsKrityse.

Okupantą taip jau sutvarkyta, Kad apskrityse komunistą partijai vado
vauja bent jau lietuvišką pavardę turįs komunistas. Tašiau prie Kiekvieno 
ją dar priskirtas "antrasis sekretorius". Keletas pavyzdžių : 
Alytaus apskritis - 1-sis seKretorius Petras Purlys, II-sis - Mironov* 
Kauno miestas - I sekretorius Kostas Antonovic Labdankas, vokiškos kilmės; 
II-sis sekretorius - Mikai! Plaskin.
Kėdainią apskritis - I-sis seKr.Juozas Antonoviš Piligrimas, LTSR aukše. 
tarybos nary.. J II-sis sekr. - Andrėj Okunjov. .
Kretingos apskritis - I-sis sekr.Vaclovas Ivanovic Supronas, LTSR aukš
čiausios tarybos narysII-sis sekr. - Ivan Kulibabin.
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Panevėžio apskirtis - I-sis sekretorius Vladas Kazimirovic Petraitis,LTSR 
suksc.tarytoos narys; 2-sis sekr. - iiikjiyl Filipovic Sorokin, taip pat 
LTSR aukse, tarybos narys. . tpt -
Raseinių, apskritis - I-sis sekr..Antąna š'Paradauskas; II-sis - Fyodor Pi- 
vunovi .
Sakių, apskritis - I-sis sekr.Tatjana Ivanovna Jancaitytė;-II-sis Vi/ktor 
Kremeznoj.
Šiaulių miestas - I-sis sekretorius Petras Ivanovic Fedaravicius, LTSR 
aukse, trrybos narys; II-sis sexr. - Fyodor Jekaterinicev.
Šiaulių apskritis - I-sis sekretorius Petras Karlouic Kutka, LTSR aukš
čiausios taryboj narys; II-sis sekr. - Pavel Guljajev.
Vilkaviškio apskritis - I-sis sekret.Vaclovas Osipovic Jarmuševišius.LTSR 
aukse .tarybos narys; 2-sis sekretorius - Uja Vesjolov. * .
Didesniuose miestuose, kaip Vilnius, Klaipėda, Šiauliai ir pirmieji sekre
toriai yra rusai, nes ten jau nesą reikalo dengtis "tautine forma". Sven-’ 
šionyse I sekretoriumi yra Aleksėj Kabanov, Trakų apskr. I sekr. Genadii 
Isupov, Vilniaus mieste - Aleksėj Cistiakov, Vilniaus apskrityje - I sekr., 
Tihon Vasilenko. • ' .
LTSR aukščiausios tarybos prezidiumas,.

Aukščiausiajai LTSR tarybai, t.y • okupuotosios Lietuvos "parlamentui"» 
vadovauja jos prezidiumas; Justas Ignatievio Paleckis yra jos priminin- 
kas (prezidentas)* Stasys Ignatievio Nupeiki s-, yra tarybos sekretorius. Ji s 

.4941 m. asmeniškai'dalyvavo lietuvių deportacijose. Jų abiejų parašai vi-t 
• sada dedami po "partijos ir vyriausybės" nutarimais. . ' /,
'LTSR ministrų tarybą '• ■ , *. ■ ' ’

Tai yra vykdomasis valdžios organas, kuris turi vykdyti visus:k6mųL ; . 
nistų partijos sekretorių, jų pavaduoto jų ir padėjėjų nurodymus. Jos prie-/ 
šakyje pastatytas.Mečys Aleksandroviš Gedvilas, kaip ministerių tarybos' .' 
pirmininkas, drauge jis yra LTSR aukščiausios tarybos ir TSRS aukše.tary
bos narys. Taryboje jau vadovauja iš Kremliaus atsiųstas "pirmininko pava
duotojas" draugas Vassily IIjie Pisariov, $1 metų amžiaus, LTSR ir TSRS 
tautybių tarybos narys, atstovaująs ten lietuviai^. Greta jo veikia1 ir 
draugai Aleksandr Petrovic Sokolov,' Dimitry Aleksejevic Mamajev, Naujoji 
saugumo milici jos-MGB galva, Maskvos. MGB Vilniaus skyriaus vedėjas yra r- 
Piotr Mikheilovič Kapralov. Jis taip pat yra LTSR aukse, tarybos ir TSRS 
aukse, -tautybių tarybos naryš^ Reikia pažymėti, kad paskutinių dvejų metų , 
būvyje MGB buvo kai kas pakeista* Taip Dimitry Ardalionovic Jefįmov buvo 
pašalintas iš pareigų nepasisekus jam užgniaužti pogrindžio veiklos. Vie
šosios apsaugos ministerijai vadovauja generolo majoro uniformą nešiojąs 
Juoz-j? BartašiunajS - vidaus reikalų ministeris. Jo, pirmtakunas Guzevicius 
išėjo į- "rašytojus" ir šiuo metu rašo noveles. Bartašiunas esąs lietuvių 
kilmės. Nepasisekus bolševikam 1919 m. paimti Lietuvos jis pabėgo su jais 
į Rusiją ir ten išėjo NKVD akademiją. Jis nei kalba lietuviškai, nei šios 
kalbos mokosi. Kazys Francevic "Liaudis11 valdo žemės ūkio ministeriją. Ru
sai šneka, kad jis esąs 49 metų, kiląfTnuo Baisogalos, prieš I-jl pasauli
nį karą iš Lietuvos išvykęs į Rusi ją.draugę su savo tėvais , kur tarnavęs 
raudonojoje armijoje 1917-24 m. laikotarpyje ir vėliau iškilęs kaip komu
nistas. jam padeda du pavaduotojai - Latvejev ir Dubin. Nesenai ministerių 
paskirtas ir rusas Piotr Koltsov. •

Drg. Piotr Seremetjev yra "naujas lietuvis", paskirtas statybos mi- 
nisteriu. Statybinių .medžiagų pramonei vadovauja Nikola J Andre jevic Zju-?
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bimcev, raiškų, ministerijai - Andrei Sergejevic Zasypkin (anksčiau žuvų, mi- 
nisteris). Vietinės pramones ministerįu yra drg; Kalugin;

Po to kai drg. Niunka atliko Lietuvos mokytojų, valymą, švietimo mi
nisterija buvo pavesta Albertui Knyvąi (l?49m.birželio men;);

Drg. Bacharovas yra vyriausias,£TSR prokuroras; Prekybos niinisteris * 
drg. Adolfas Adolfovič Ivaškevičius. Drg, Puškov tvafke kinemotografijos 
ministeriją, gi nesenai-buvo pakeistas Stasiu Varlofomė jeviČ Brasiškiu, 
Finansų, ministerijoj - Vladimir Rodionov vadovauja ministeriui Aleksan
drui Antonovic Drobniui. Valstybes kontrolierius Zigmas Dominikovič Tver- 
kus buvo nesenai pakeistas draugu A.Je'fremov. Motie jus Osipovic Sumauskas 
yra Valstybinės Planavimo Komisijos vedėjas. • 
Nauji rajonai Lietuvoje. . _

Šiuo metu visa Lietuvos teritorija yra?suskirstyta 4 šiuos ra jonus, 
kurie veikia maždaug anksčiau buvusių, apskričių vietoje :

Alytus, Anykščiai, Biržai, Joniškėlis, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kal
varija, Kaunas Kėdainiai, Kelme, Klaipėda, Kretinga, Kupiškis, Kuršėnai, 
Lazdijai, Marijampolė, Mažeikiai, Pagėgiai, Panėvėžys, Pasvalys, Plungė, 
Radviliškis.^Raseiniai, Rietavas, Rokiškis, Sakiai, Šiauliai, Šilutė, Šir
vintos, Švenčionys, Tauragė, ^Telšiai, Trakai, .Ukmergė, Utena. Varėna, Vil
kaviškis, Vilkija, Vilnius, Zarasai. Dar nėra aišku, ar Eisiskės su Val
kininkais yra sujungtos į vieną rajoną, ar priskirtos prie Varėnos rajono. 
Taigi iš viso yra 41 rajonfis. > • . <
Perkrikštyja gatvės

. Is gaunamų iš Vilniaus miesto laiškų matyti, kad šiuo metu šiame 
mieste vyksta gatvių perkrikštyjimas. Daugelis gatvių gauna naujus, šiuo 
kartu jau maskoliškus vardus. Senieji vardai tuo tarpu dar teberašomi 
skliausteliuose.
Evangelikų Vyskupo pakeitimas Lietuvoje. -

Lietuvis evangelikų liuteronų bažnyčiai paskutinės okupacijos metu 
vadovavo vyskupas Lejeris. Kaip praneša ka’ro belaisviai, ilgesnį laiką gy
venę Lietuvoje, Lejeris energingai gynęs lietuvių tikinčiųjų reikalus.' 
Tačiau kartą viena baznyčia^buvusi paversta sandėliu. Vysk. Lejeris, pro
testuodamas prieš tokį valdžios veiksmą, telegrama pasissundęs pačiam 
draugui Stalinui. Skundas padėjęs : bažnyčios pastatas buvęs sugrąžintas 
per dvi dienas. Tačiau netrukus po to buvęs suimtas x>ejeris ir dingęs be 
žinios. Jo vietoje vyssupu buvęs išrinktas Kun.Kalvanas.
LTSR dailininkei

Šiuo metu LTSR daugiau ar mažiau aktyviai reiškiasi šie dailininkai: 
J.Mikėnas, P.Vaivada, N.Petrulis, E .Vyšniauskas., R. JachimaVicius, J.Kė- 
dainis, B.Pundzius, P.Aleksandravičius, V .Palys, Broliai žukliai, Plėšku- 
nas, Navickaitė, 6.Lipeikaitė, Kirsenovas, Narkevičius, A.Žmuidzinavičius, 
Petravičius,V.Dilka,^V.Mackevičius, Levas Mergašilskis, A. Gudaitis, L. 
Katinas, T ..Sergi jevičius, L.Tamulis, F. Ivanauskas, A .Dovydaitis, C.Zna- 
merovskis, Šileika, J.Vienožinskis, I.žebenkienė, R.Kalpokas, J.Vilutis, 
V.Norkus, B.Jacevičiūtė, I.Naginskaitė, T.Filipdtis^ A.Motie jūnas, M.Ro- 
zentalis, P.Stauskas, V.Jurkūnas, J.Kuzminskas, Tulienė, P.Rauduvė, D.Ta- 
rabildienė, T .Kulakauskas, V .Banyi, A.Pivoriūnas, St .Ušinskas-, Krukaitė, 
Prapuolenis, Vitkauskas, V’.Palaima, Songailaitė, Labuckas, Jankus, Grigor- 
jencas, Surkevičius, Lukšas.,

Prie LTSR ministr.ų tarybas sudaryta meno reikalams valdyba, kuri 
ir perduoda komunistų partijos nurodymus, kpkiaš temas mūsų menininkai , 
turi piešti. <■».• ...
Vilniaus miesto komjaunimas ■ '

Lietuvos okupantai visais galimais būdais stengiasi sustiprinti ko
munistinio jaunimo veiklą Lietuvoje, yp: č jos sostinėje Vilniuje. Kadangi 
kaimuose, kur lietuviškas elementas dar vyrauja, komunistams labai sunku 
ką besuvilioti, jie stengiesi brautis į miestus. Čia komjaunuolių skaičius
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auga lygiagrečiai su rusų, vykdoifia- kolonizacija, nesgi kolonistų, ir rusų, 
valdininkų, vaikai yra priversti į'^ią organizaciją rašytis. Vilniuje, per 
paskutini ataskaitinį laikotarpį,/įstoję- 6.667 nariai. Visi jie, kaip ra
šo "Tiesa" Nr.152, "karštai palaiki gamybos pirmūnų. Kononenkos, Rožniovos, 
Oiutkin, Vorošino, Kuznecivo, Korobelnikovos iniciatyvą".

Vis dėlto neigiamų reiškinių komjaunuolių tarpe, kaip buvo konstatuo
ta metiniame' suvažiavime 1950 .VI .25-26 d.d. Vilniuje, esą daugiau kaip 
teigiamų. Daugelio įmonių komjaunimas permazai prisidėjęs prie gamybos pa
kėlimo. Dažymo aparatų gamykloje ne visi komjaunuoliai įvykdę išdirbio nor 
mas. Toki reiškiniai buvę Vilniaus baldų fabrikuose, statybinėse- organiza
cijose, ir kitur. Ir patys komjaunuolių vadovai nesirūpinę^ savo "prieau
gliu". Komjaunuoliai, kaip ir kiti komunistai, vengią lankytis į "politga- 
tovkos" pamokas. Ypač silpnai dirbusios konservatorijos ir dailės institu
to komjaunimo organizacijos.

Negeriau buvę ir kitose aukštosiose mokyklose. Vilniaus universiteto 
komjaunimo komiteto sekretorius dgr. Sudavišius nurodė, "jog universiteto ’ 
komjaunimo organizacija nevisada duoda ryžtingą atkirtį buržuazinio nacio
nalizmo įtakos pasireiškimams studentų tarpe, silpnai kovoja prieš kleri
kalines kai kurių studentų nuotaikas".

Komjaunuoliai buvę pulti ir del to, kad nesekę savo mokytojų, profe
sorių : "Komjaunimas laiku neatkreipė dėmesio į kai kurių dėstytojų Žalin
gą įtaką, necemsakavo jų klaidingo dėstymo iki tol, kol jie buvo pašalinti 
iš darbo." ! . -

Vilniaūs miesto Lenino rajono komjaunuolių vadovybė neapmokanti ne 
tiktai komjaunuolių, bet ir pačių komitetų sekretorių. Komjaunimo švietimą 
tvarkanti drauge Šalkauskiene, tašiau ji pa t i retai būnanti pamokose ir vi
siškai nesirūpinanti pionierių auklėjimu. •

Draugė Davidova, kuri laikoma žymia Okupuotosios Lietuvos sporto re- 
Mordininke, nurodė, esą komjaunuoliai ir jų vadovai nesidomį sportu. Kom- - 
jaunimo vadovai sportą išleidę iŠ akių, užmiršdami "jog fizkultūra ir spor
tas - labai svarbi jaunimo komunistinio auklėjimo priemonė". Netgi drg. Pe
trovas, kuriam paskirta karinio-fizkultūros skyriaus sritis, nerodąs di
desnio a/ktyvumo ir komjaunuoliai kariškEĮ nesą kaip reikiant r^uošiami. . 
Treti metai negauna algos

Daugelis LTSR įstaigų veikia biurokratiškai nesirūpindamos savo dar
bininkais. "Tiesoje" pilną darbininkų nusiskundimų, esą jų darbdaviai neiš
moką algos. Tūlas darbininkas Jaroslavas Taujanskas kelius kartus skundėsi 
įvairiom įstaigom ir redakcijom, kad jam išmokėtų darbo rezervų įstaigoje 
uždirbtus rublius. Tik praslinkus trejiem metam, jis pinigus gavęs.

Apleistos mokyklos . ‘ -
Artėjant mokslo metų pradžiai, okupuotoje Lietuvoje bolševikai pra

dėjo mokyklų remontų ir ruošą, tačiau, kaip matyti iš "Tiesoje!! skelbiamų 
davinių, šis darbas įvairiuose rajonuose gana sunkiai vyksta- Kaip pavyz
dys nurodoma Kupiškio apskritis (liesos" Nr.152), kur visiškai esąs už
mirštas mokyklų remontas. Toliau "Tiesa" rašo : ' .

— "Pereitais metais Noriūnų septymetėje mokykloje mokslas vyko nere
montuotose patalpose, nes valsčiaus vykdomasis komitetas ir mokyklos vado
vai nepasirūpino vasaros metu sutvarkyti patalpas. Šiais metais sąmata mo-’ 
kyklos remontui sudaryta, tašiau niekas nesiima darbo vykdyti. Siame vals
čių je'yra išskirtas didelis pastatas Siaurių mokyklai, bet mokslo metu

9



■s

----------------------- ------ ? io . J--------------------------a_—---------- 

mokykla buvo susikimsusi į mažas patalpas, nes didelė pastato dalis buvo 
neatremontuota. Sutvarkius pastatu, Jame būtų pakankamai vietos ir pamo
kom atlikti, ir mokytoju butam. Tačiau ir šiais metais mokyklos pastatu 
remontu nesirūpinama ir, atrodo, neįmanoma rūpintis.”

Nageresni reikalai ir kitur ;
"Aukštupėnų valsčiaus Kreivėniųdpradinėj ’e mokykloje stinga daug suo

lų., bet valsčiaųs',.vyKdomasis komitęĮį^ę ųesirūpina.padėtį ištaisyti, nes 
j visom valsčiaus .moky^lom.eU^sakę.yo a ,15.' gųęių. .Ap.lęistąs, stovi Žaidelių. 
ympkyklo8rPastatau. Šio'valsčiaus.vykdomasis komitetas visiškai nusišalino 

^ųuo mokyklų paruosimo darbui.Panašiai esą ir Šimonių valsčiuje.
- Prokura turą • ve ikia • ‘ j*fi <«'•:>■ j ‘"i''. ’ »f ... ,.-r

Lietuvoje vis daugiau pasitaiko privačios ir valdiškos-nuosavybės 
grobstymų. Daugiausia vagia iš Rusijos atkelti maskoliai, tačiau LTSR pro
kuratūra šias vagystes'dažniausiai praleidžia pro pirštus, jų nepastebė
dama. Privačios nuosavybės vagystės čia iš viso nėra smarkiai baudžiamos. 
Kas kita su valstybine, arba, kaip ten vadinasocialistine nuosavybe". 
Prokuratūrai paskutiniu metu pavykę išaiškinti dideles vagystės Kelmės 
apskrities "Užvenčio” tarybinio ūkio spirito gamykloje, kur vergę netgi pa
tys Įmonės vedėjai, šoferiai, pagaliau, eiliniai darbininkai.. Visi jie bu
vo atiduoti bolševikiškam teismui ir nubausti : Prielgaūsk’as - 25 metams, 
konfiskuojant turtą, Kazlauskas - 15 metų priverčiamųjų darbų stovyklos, 
Laurinaitis - 12 metų, Juozapavičius, Taranda, Jabloriskis - po 10 metų, 
Žvinglys - 2 metam. Buvęs apskrities vykdomojo komiteto pirmininko pava- 

• duoto jas Dorofojevas už'-"tarnybines padėties panaudojimą piktam” - 1 me
tams priverčiamųjų darbų. (Tiesa, Nr.l'jfe)1* . . .<

:(Sienas valstybei • ■' J*11 . *?. . , . • ’ '
. . Ne tiktai "pirmąjį grūdą”, bet> ir pirmuosiųą;r4pū;Zi.ū^uęio šieno ve- ... L
t i mus Lietuvos k.olc-hozai ir dar kai kur užsilikę: d?rivĄ%ųą smulkie ji ūki* 
nihkai turėjo atiduoti valstybei. Siones skiriamas karo reikalams.
Nenoriai nuėmė' derlių

IŠ tarybiniuose laikraščiuose spausdinamų korespondencijų ir.vedamų
jų straipsnių matyti,ksa ir šiemet, kaip visada‘Sovietų Santvarkoje, ... 
valstybė ypatingai ragino "laiku nuimti .šieno 'ir -grudų derlių1".

Vyriausybė ir "komunistų p ar t; fja'-išle ido‘Jnūt arimą , kad-'UDėr liaus nuėmi
mas trumpais terminais, be nuostolių; savalaikis vhlstybitfio "Žemes ūkio 
produktų parūošų plano Įvykdymas ir kolūki, bei tarybinių ūkių apsirūpini
mas savom sėklom yra ypatingai svarbus liaudie^ ūkio uždavinys toliau sti
prinant musų šalies galią ir Keliant liaudies materialinę.gerovę". (Tiesa 
150 Nr.) Tačiau ir šiemet pasitaikę žymių trūkumų. Daugelyje "mašinų - . .
traktorių stočių mašinos nebuvusios atremontuotus, ir jas pradėję remon- 
tuoti tik tada, kai Jau reikėjo eiti 1" lauką... kitur, remontas .buvęs atlik
tas labai paviršutiniškai, nes vos tiktai išėjus 1 lauką, mašinos - trak
toriai sugedę. Daugelyje vietų-traktoriai stovėję,ųes nebuvę pristatyta 
jiems reikiamo kuro. Dar kitur kolchozuose nebuvę suorganizuoti komunis
tiniai vaikų lopšeliai ir ne visos moterys, turinčios mažytėlius vaikus, 
buvusios išvarytos 1 laukį. Dėl šių ir kitų priežasčių nemaža dalis der
liaus buvusi nuimta ne laiku arba buvęs sugabentas jau netinkamas pašai-as.
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MUSŲ SKAUSMĄI PASAULIO SPAUDOJE ■■ ' ■ - i. • r; *

Vis labiau išryškėjant antikomunistinėm jėgom pasaulyje, jungiantis 
jom bendrai kovai prieš bolševizmą, pagaliau, iškilus radikaliam Korėjos 
problemos sprendimui, Lietuvos laisvės reikalai pasaulinėje spaudoje iške
liami iš naujo. Tai, kas buvo įvykdyta prieš 10 metų., gretinama su pasku
tine nauja sovietu Neteisybe, netgi reikalaujama šią skriaūdą atitaisyti.

Beveik išimtinai tam naudojami Lietuvps rezistencijos organu ar jos 
diplomatinių įstaigų daviniai.
ANGLOSAKSŲ KRAŠTŲ SPAUDA bpne daugiausia rašo musų laisvės reikalais i Taip 
Mr.Robert S.Allen TEF SUNDAY. STAR š.m. Nr.lb rašo iš Vašingtono, kad Ko
rėja nesanti vienintelė vieta, kur reiškiasi ginkluotas pasipriešinimas 
prieš komunistų agresiją. Tokia kova jau senai vykstanti anapus geležinės 
uždangos ir kaip jos ryškiausią pavyzdį nurodo Lietuvą, kurios žmonės dar 
šiandien ten kovo ją ir vedą ginkluotą pasipriešinimą prieš sovietus. Kovo
jančios tautos priešakyje dabar esą dar 10.000- "miško vyrų"* kurių rusai 
šia nepajėgę išnaikinti netgi Kai Kuriose vietose iškirsdami mišicus. Siems 
••yearns padėsiąs Voice of Amerika - Amerikos Balso radijo siųstuvas, siunti 
nedarnas speciales programas. Mr.Foy D.Kohler,'aukštas minėtos radijo įstai 
gos pareigūnas, lietuvių rezistencijos judėjimą pavadinęs "labiausiai agre 
šyviu ir daugiausia organizuotu visoje pogrindžio Europoje".

Lietuvių tremtinių užjūryje priešbolše-vikiniai parengimai ypatingai' 
patraukia spaudos dėmesį. CHICAGO DAILY TRIBUNE 1950.VII.24 d. su pasigė
rėjimu pamini žinią, kad 10.000 vietos lie tuvių,savo šventės metu stipriai 
puolė raudonuosius. Vienas didžiausių Waterburio miesto dienraščių WATER
BURY REPUBLICAN ’No 219 1950 .VIII.?’ d. pirmame p.uslapyje viršuje atspaus
dino didžiulę lietuvių demonstrantų grupės nuotrauką, kurioj jie demons
truoja prieš vietos lietuvių komunistų parengimus. Laikraštis ilgesniame 
straipsnyje pažymi, kad lietuvių ahtikomunistų demonstracija praėjusi gra
žiai, drausmingai, su dideliu susiklausymu. Amerikiečius jaudinę jų nešami, 
plakatai su užrašais : "Komunizmas - laisvės kapinynas”, "Uždaryti visus 
komunistų laikraščius", "Komunizmas atneša vergiją", "Laisvės Pabaltijo 
tautoms" ir pan. .

SOUTHTOWN ECONOMIST 1950.VII.23 d. str. "Lietuvis pareigūnas prieš 
Rusijos agresiją" pateikia Lietuvos konsulo Petro Daužvardžio kalbos san
trauką, kurią" "jis pasakė Dariaus-Girėno minėjimo metu, pažymėdamas, kad 
Rusija bando neteisingai kaltinti Ameriką agresija ir intervencijom kitų 
kraštų atžvilgiu, tačiau kodėl ji tyli dėl TSRS įvykdytos agresijos savo 
kaimynams ? -•• " '• _

Didžiulis Melburno (Australijoje) dienraštis THE AGE 1950.VIII.? d. 
paskelbė ilgą savo specialaus korespondento Londone pranešimą 5pie tai, 
kad neseniai Vilniuje, Rygoje, Taline, Maskvoje buvo iškilmingai atšvęstom 
tų valstybių prievartinio įjungimo į TSRS dešimtmešio sukaktys. Korespon
dentas apgailestauja, kad švenčiant minėtą dešimtmetį, nebuvo ten paminė
ta patys tragišldausi sovietų įvykdyti veiksmai : rusifikacija, deportaci
jos, politinis, ekonominis, religinis, intelektualinis krašto sunaikinimas 
Šia proga pats korespondentas mėgina atskleisti tikrąjį okupacijų veidą, " 
konkrečiais daviniais pavaizduodamas išnaikinimą visų trijų valstybių gy
ventojų, kurių vietoje rusai atsiuntę savo tautybės gyventojus. Pabaltijo ■ 
valstybėse nesą jokios savivaldos, nes juos valdą iš Rusijos atsiųsti val
dininkai (sumini jų pavardes). Pabaigoje dar iškelia žemės ūkio sugriovimą 
Įvedant kolchozų sistemą.

______ . J . - .111
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ŠVEICARŲ SPAUDAI lietuviu tautos reikalai. taip pat nėra svetimi ar ne- 
žinomi. BASLER NACHRICHTEN, ’ didžiais Sfes=r dienraštis, placiaijskaįjtomąs ‘ 
visoje Europoje, kartas nuo karto jytieKia mums palankiu rasiniu azjfei- 
liniu žinių*. TRIBUNE DE LAŲSAlTiffi. No įi.į. visą pirmąjį puslapį paskyrė sa
vo bendradarbio Rene Bovey straipsniui ‘'Prie Balt i jos krantu”, kuriame 
iškelia Pabaltijo valstybių teises ^nepriklausomybę ir tą neteisybę, 
kurią padarė rusai okupuodami šiuos kraštus ir paskui labai žiauriai 
valdydami. Kaip to pavyzdį nurodo lietuviu tautę, kurios gyventoju skai
čius sumažė jęs*visu 52O'.QOC$ t:y. 25-30/.. Lietuva esanti sovietinės oku- 

’ pači jos kankinė/ Latvija- su Esti ja žtstlp-pat.
PRANCŪZŲ laikraščiai bei žurnalai nemažai sielojasi mūsų nepriklau

somybės reikalais. Daugiausia rašiniu šiuo reikalu paskiria REVUE PARLE- 
MENTAIRE, kurį redaguoja mums jau žinomas žurnalistas Henry de Chambon, 
buv. Lietuvos Aido bendradarbis. No. -€0 didžio ji puse paskelbtos medžia
gos evienu ar kitu badu liečia Lietuvą. Laikraštis patiekia teisinga so
vietiniu rinkimu aiškinimą, suteikia žinių apie pabaltieciu judėjimą 
Europoje, atskiru straipsniu panini Lietuvos įjungimo į TSRS dešimtmetį, 
iškelia mibžiniškus Lietuvos nuostolius gyventojais, iške.lia kai kurias 
rusu imperąlist’u tendencijas Pabaltijo kraštu atžvilgiu ir pan.

Deja, pasitaiko ir mums nevisada palankiu rašiniu* Taip LE FIGARO 
LITTERAIRE spausdina rašinį apie-Lietuvos žydu išnaikinimą, kuriame ne- 
visur teisingu budu pavaizduotas lietuviu tautos laikymasis žydu atžvil
giu ir daugeliu atveju priskirti mums visiškai neužtarnauti ’’nuopelnai”.,

ITALŲ laikraštis IL' GIGNALE D'ITALIA Lietuvos įjungimo į TSRS de
šimtmečio proga patiekė eilę straipsniu? kuria oje atskleidė, kai kuriuos 
kominterno užkulisius Lietuvos, Latvijos, Estijos okupacijos atžvilgiu. 
Kitas - IL POPOLO - atspausdino Renato Mucci išsamu str. apie poetą' Mi
lašių, kurį vadina didžiuoju Lietuvos goetu.

-'k j j .: ;■ -

Flxbdexxl jo jė" iiedžiamds RikrainLeciu kataliku saviitraštls ‘THE WAY 
No 28 paskelbė savo bendrauaroio Vašingtone Leonard J.Schweitzer ilgę 
straipsnį "Oppression in Lithuania” (Priespauda Liy-cuvoje), paremtą’' 
VLIKo pirminęnko Prel»M.Krupavičiaus-paskelbtais daviniais apie sunkę, ka
talikę bažnyčios gyvenimą Lietuvoje, kataliku persekio jimus ir kitas ne
pakenčiamas gyvenimo sąlygas mūsų tėvynėje. Kr.Schweitzer pažymi, Kad 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, turėdamas savo būstinę Vo
kietijoje, jau nuo naciu valdymo -a.ikę vadovauja Lietuvos'išlaisvinimo 
kovai pogrindyje.

PIETŲ AMERIKOJ plačiausiai skaitomas Buenos Aires giliaspaude spaus
dinamas iliustruotas žurnalas EL HOGAR (Židinys)- savo VIII.4 d» laidoje-, 
Nr.2125 nepaprastai palankiai atsiliepė apie lietuvius, latvius ir estus, 
paskirdamas šiam reikalui daugiau Kaip du ištisu puslapiu, atspausdinda
mas. 7-ius didžiulius paveikslus ir pui-kę lietuviu parodos aprašymą. 
Straipsnio pabaigoje sudėti p?, balt iečių, maisto receptai* ję tarpe ”nudi- 
tos litunnos".-. ’ ■ •'

EL PUEBLO atspausdino ilgesnį C.Verak'o rašinį apie Lietuvos kančias 
ip religinį gyvenimą okupuotoje Lietuvoje, klek. vėliau pateikė to paties 
autoriaus dar ilgesnį straipsnį apie genocidą Lietuvoje. -

Kitas plačiai skaitomas dienraštis EL DIA per Kelius numerius pa
skelbėme-Verax’o plačius ir išsamius davinius apie Stalino planus Lietu
vos atžvilgiu, jos okupaciją ir pasėkas.

LiS uERNIERnS NOUtEnLut L'ax.SACE l>50.VI-16 d. atspausdino straip— 
snelį antrašte "Birželio 14-o.ji - tragiškiausia Pabaltijo tautoms data” ,
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Pabrėždamas , kad prieis 10 metų. šiun--metu--Snvie^ų^ųjiuagarokupavo Lietuva r 
Letvijų, Estiją, nuo kada ir prasidėjo tragiškiausios dienos’ tų. tautų 
istorijoje. ‘ /

”Le Nouvel AĮsącien" vokiškoje laidoje antra ste/^Liūdni at ai mini rnai 
- 10 metų, nuo Pabalti jo valstybių, pavergimo” ilgesniame straipsny je sumi
ni beveik visas neteisybes, kurias sovietai pada'tė Pabaltijo tautoms’vyk
dydami genocido nusikaltimų. Laikraštis pastebi :*”Jau. 10 metų praėjo,kai 
bejėgiai laisvųjų Lietuvos, Latvijos, Estijos kraštų gyventojai privalo 
kentėti sovietų kariuomenės okupacijų ir visokį žmonių prievartavimų..,. .

• ■ - ' ' ’ -Ji-- -'■ ' 1 ‘ i" - •'
TREMTIS ■ • -j ; J’ ...

Klaipėdos vokiečių“ suvažiavimas Hannoveryje * j-

Paskutiniais metais Klaipėdos’.krašto vokiečiai Vokie.ti jo ję. sustipri
no savo Veiklų. .Pačiose "Memellaenderių" .viršūnėse betgi matyti ne senie
ji Klaipėdos krašto gyventojai, bet beveik išimtinai savo laiku ten nu
siųsti Vokietijos valdininkais, kurie ten tapo "tikrais klaipėdiečiais”.

Birželio 4* dienų Hannoveryje buvo sušauktas jų suvažiavimas. J ji ga
lėjo atvykti iš visos Vokietijos (kaip sxelbė rengėjai) apie 2.000 "mejpel- 
laenderių". Suvažiavimas prasidėjo pamaldomis; jas atlaikė ir atitinkamų 
pamokslų pasakė buv.Klaipėdos evangelikų kunigas Blaesner. Kūn.Blaesner 
"memellaenderiams" pavyzdžiu statė senuosius Prūsijos lietuvius, kurie ir 
be vargonų giedodavę savo "Šventas, Šventas"....

Patį suvažiavimų atidarė "Sęhulrat”a.B.Richard Meyer, pasveikindamas 
suvažiavimo dalyvius, ypatingai Berlyno grupės atstovų K u kl ų.

Kiek ilgiau sustota prie "memeliaenaerių" organizacijos Vokietijoje. 
Pranešėjas sąvo kalboje nurodė, kad memellaendei^ių organizacija turinti 
priklausyti Rytprūsių pabėgėlių centrinei organizacijai, lygiai "kaip 
Klaipėdos kraštas priklauso Vokietijai".♦Iš pranešimų paaiškėjo, kad ne
sklandumų buVę ir kai kuriuose^skyriuose. Taip Hamburge buyę platinamos 
proklamacijos, nukreiptos pries Hannoverio suvažiavimo ruošėjus, kuriose 
klaipėdiečiai raginami nevažiuoti į Hannoverį,' bet i Hamburge ruošiamų su
važiavimų 1959.VII.7 d.. Esą nesusipratimų ir su Memellaehderių k^rboteka, 
nes jos tvarkyt o ja pbnia Janzėn. pareiškusi, kad kartoteka esanti ne "me- 
mellaąnderių" or-jos, bet jos asmeniška nuosavybė. Nutarta užvesti naujų 
kartotekų. , • i* ’• ' ' ’ •• •

Dr.Schbęiber'io kalba turėjo būti centrinis suvažiavimo punktas.Jis, 
pasisakė atvykęs čia su žmonotir vaikais kaip į savo namus. Čia dalyvau-. 
jus kaip privatus asmuo, kaip svečias, taigi ir politiniais dalykais ne
manęs daug prasitarti. Pasisakęs, kad padedąs kįaipedieoiams. Jo biure-

- esą nemažai klaipėdiečių.. Pasaulis pradedąs geriau žiūrėti į vokiečių pa
bėgėlių reikalus. Klaipėdos Krašto problema pasaulyje nesanti žinoma kaip 
Vokieti jos teritorinė problema. Klaipėdiečiai vokiečiai*-lygiai kaip ir’ 
dancigieciai, turėtų aktyviau*įsijungti į vokiečių Organizacijas. Vokie
čių teisės rytuose esančios neabejotinos, nes jie šia gyvenę, ir dirbę 
1.000 mėty.,Vašingtone kursuojančios nuomonės, kad pabėgėliai Vokietijoje 
esą vokiečių penkto ji', kolona, savo laiku pasiųsta į rytus, o dabar grąžin
ta. Įsikūrimo problema sunki. Daug iur vokiečiai nesutinką duoti pabėgėl 
liams-žemės namų š’tatybai^ Tačiau ši problema negalėsianti būti išspręsta 
emigraci jos budu, nes ja galėsią- pasinaudoti tik kai kUfie jauni žmonės.

*. Baigdamas pareiškė, nereikią pernešti vilčių, kad "mes vėl’galėsime turėti 
"savo tėviškę prie Baltijos juros kranto".

Po Schreiberio kalbėjo Egbert Otto. .Jis nurodė, kad Rytų Vokietijos 
-užkariavimas* ir kolonizacija buvo įvykdymas pagal tuometinių Vakarų'Euro- 

• nos kaizeriu ir. popiežių įsakymus. Kolonizuojant kraštų vietos gyventojai
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jokiu būdu nebuv.ę išnaįK-iht-i,.o >ik -«su.naujakuriais. sumaišyti" .;Taigi
" mes »• kaip teiset-i jų. ųpėdipiai,.-.esame •>¥ieninteliai , Kurie turime teisę į 
tuos kraštus". Egbert Otto patarė vyrams stoti į^Vokietijos kariuomenę tik 
tuo atveju, kai "Vokietijos Kariuomenes ir karių garbę vėl bus iš naujo 
atstatyta". .... .

. . Suvažiavimo pabaigo je "Siohui:r0,ujaįeyėr--pėi,skait6 iš arucato .paruoštą 
rezoliuciją . . . . :

"Mes, 1950.VT.4 d. iš įvairiu Vokieti jos vietų susirinkę Hannoveryje- 
3.000 Rytprūsių gyventoju is buvusios Klaipėdos krašto srities, griežŠiatt- 
siu būdu protestuojame prieš^tarptaūtin’ės teises dėsnius įvykdytų musu tė
viškės įjungimų į Tarybinę Lietuvę. Pagal veikiančią /tarptautinę teisę,bte-’ 
busi Klaipėdos-sritis yra. okupacinė sritis. Sovietu vartojamos priemonės , 
pažeidžia tarptautines sutartis". .. ...

Toliau rezoliucijo je .protestuo jama prieš nežmonišką sovietu elgesį si 
Klaipėdos krašto .gyvento jaisprieš 'deportacijas, ręikala ujama , kad“ butų 
sugrąžinti iš Klaipėdos kr.--į-Vokieti ją. ten dar esantieji vokiečiai, kaip 
kad buvo sugrąžinti iš Lenkijos užimtu sričių ir t.t.

Organizacijos veldybon išrinkti : pirmininku.ir toliau paliktas Ri
chard Meyer, kitais nariais - Sehlenther, Szameitat, J'ahn ir Lenz. Reika
lu vedėju ir toliau paliktas Goerke. Revizijos komisijon perrinkti : Loe- 
bnrt (lėbartas) ir Scharfetter. ’ ’

Dauguma suvažiavimo dalyvių nesidomėjo nei kalbėto jais-,• nei--jų šūkiafe
- kortavo, gėrė alų ir pan. Iš privačių persike 1b ė j imu. apie- praeitį :pa'tir.T-
ta, kad daugelis klaipėdiečių su malonumu'prisiminė "gerus lAetuvoa lai- . 
kus”... ‘ '■ ■ • ’ < 7

NAUJI LEIDINIAI. ’ ’:t ■ ' ' . - -’••.’J
SOME ASPECTS OF THE'"SOVIET RUSS lAlf RULE IN OCCUPIED LITHUANIA•> . June 

15,1940 - June 15*-195Q» rien fears of Lithuania's Sufferings’under foreign 
Tyranny. 45.pusi., .atspausdinta apolograiu vienoje lapo pusėje. 21b - 200 
mm. London, October '1949.Published in.USA,1^50.

Turiny je ,:::,p'irmėje -.dalyje, suglaustu būdu patiekiama medžiaga apie so
vietų okupaciją ir lietuvių tautos bei jos ūkio naikinimo metodus per pas
kutinį dešimtmeti. Knygos autorius, supažindinęs skaityto jus su.Rūsį jos ca
rų ir vėliau bolševikų'-siekiMą.j^ Pabalti jo valstybių atžvilgiui apžvelgia- 
ir praktiškąjį sičs. politikos Vykdymą : aprąšb*šėptyni'ab’mžšines-deportaci
jas 1941 - 1950 m., jų techniką ir prnvediio b'ūdūšį; baisiąsias deportacijos 
scenė.s, patiekia keletą atskirų atsitikimų ’aprašymų. Atskirame skyriuje pla
kiau, kalba apie.lietuvių gyvenimo ir darbo sąlygas tremtyje - Sibire koncen
tracijos stovyklose, Donbšso kabyklose, didžiulį' mirtingumą. Toliau patiekia- ' 
me Lietuvos sovietizacijos medžiaga - kolchozų steigimas, ūkio naikinimas, 
etc. • • ■

Antroje leidinio dalyje, Kuri užima lygiai pusę visos Knygos, patiekia
mi įvairus Lietuvos sovietizacijos dokumentai : kai kurie TSRS vadų ir jų 
spaudos pareiškimai Lietuvos r ikalu, Postdamo konferencijos nutarimas Kara
liaučiaus srities reikalu, fruzeviciaus, šcroyo ir Ab'.kumovp instrukcijos 
Lietuvos gyvento jų deportacijos reikalu, keletas lietuvių tremtinių.Sibire 
ir kt. Rusijos vietose laiškų. Be to - paskelbti dokumentai, vaizduojantie
ji sovietų tardymo metodus ir pan. •

Medžiaga tinka supažindinti svetimtaučiam su Lietuvos vargais paskuti
nio dešimtm’ecio metu. - ’ A .

QUESTIONS LITHUA-uIENNES. DOCUMENTATION ET MATERIAUX. F .sčicule No 33/ 
24 pusi. Utilisation autorisėe. 210 x 270 am, Patiekiami ši dokumentins me- 
•^rgr prancūzu kalba.
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1. Il y a dix ana...
2. Lettres a I'O.N.U.: Merf^randum Lithuanien au sujet du orime de genocide 

ir lettre signee par les Representants des Rations Opprimees par L.’URS
3* Memorandum du Conseil des Lithuanians d’Ameriųue retais a M.Dean Achesoi 
4. Nouvelles Breves. ■ ■

Visa medžiaga gali būti naudojama susiduriant su prancūzui įstaigomis 
ir prancūziškai Kalbantiem asmenim.

CURRENT NEWS ON THE LITHUANIAN SITUATION. Compiled by Lithuanian Le# 
.tion Washington, L.C. Vol.,VIIrNo ?(104) .May-June 1950.25 pusi.,

Turinyje ; 7 • . »
1. Eywitness Reports*of "Elections" in Soviet-Occupied Lithuania; 2. 

Lithuania’s Thirty-second Independence Anniversary Commemorated; 3* Tes
timony in the United States Senate on genocide in Lithuania; 4. Reactions 
to Anti - Baltic Moves; 5* Lithuanian Activities Here and Elsewhere; 6. 
Independent Opinions on the Baltic States; ?• Books and.Articles.

" Jean Mauclere : La situation de l-'Eglise Catholique en Lithuania .Les 
Editions Claires, šioje brošiūroje, išleistoje Prancūzijoje, yra paskelb
tas žinomojo apie Lietuvą knygų, autoriaus J.Mauclėre straipsnis, kuris bu
vo išspausdintas prancūzų, katalikų dienraštyje "La Cr012c“ • Autorius apžvelę 
gia Lietuvos Bažnyčios ir tikinčių.jų likimą nuo 1?39 iki l?4b m, Toj pa
čioj brošiūroj yra paskelbti du dokumentai : Lietuvos Katalikų, laiškas 
3v.Tėvui ir"Ta\.r>" apygardos vyriausiojo prokuroro Kaitinamasis aktas so
vietams Lietuvoje. - ' •

Brošiūra yra svarbus indelis Lietųvtfs Klausimui nušviesti prancūziškai 
skaitančiam pasauliui. Brošiūra parūpinta Lietuvos atstovo Paryžiuje pa
stangom, išleista VT 1/šom. <

Notschrei emes sterbenden Volkes• Kyrie. Ein Sendschreiben Litaui- 
scher Christen aus dem Untergrund an Papst Pius XII. Sonderdruck aus der 
"Anima", 1950. Tai tas pats Lietuvos Katalikų laiškas, Kuris buvo išspaus
dintas šveicarų žurnale "Anima". Prie laiŠKo yra, įžanga, parašyta dabar 
Šveicarijoje išpopuliarėjusio rašytojo ir paskaitininko esto Edzard Scha- 
perio. Jis pristato Baltijos plotuose'vedamų kovų su bolševizmu kaip pa
vyzdį Vakarams. Pabaigoj leidėjas papildo laiškų naujais daviniais. Atspai- 
das platiname s prie bažnyčių ir pajamos skiriamos Lietuvos pagalbai* At- j 
spaudas parūpintas p.Ed.Schaperio it nietuvos Konsulo Šveicarijoj p.Gar- 4 
baciausko rūpesčiu. 1
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1 6
LD 76

1950, Nr.9(83) •
x BALFO pirm 
buvo'Pfažiuj
x BALFO pirmin.kan.dr.J.B.Končius» grįždamas iš Euru*— ♦.«* ,jsexias dienas $ 
buvo“Praziuje.**IŠ Paryžiaus jis Išvyko Ispanijon tartis šU Įąpanijds vyriau
sybe tremtiniu reikalais. - * ./
x LRK girminįnku,dr.Jasaičiui išvykusut JV.VLIKas yra išrinkus J.Norkaiti. 
LĖK Vyr.Valdybos nariais yra J.Maką^lkĮs ir V.Gailius.
x strasburge rugp.20/25 dd.lankėsi VLJKo delegavija (dr.Baėkis,prof.Stažai- 
tiš Ir“df.KafvelisT.Rugpz21.Spagas priėmė Europinio Sąjūdžio Rytu ir Cen
tro Europos sekcijos dėiegącijtt&ietuviems atstovavo Dr.Baikis.Bendruose• 
pietuose su Spaaku.l^F'liillanurįSandziu.ReynaudjPezot ir kt .Europos vaisty-< ■ 
binlnkais dalyvavo>dr.Baikis ir prof.Brazaitis.žurnalistams priėmime daly-"/ 
vavo dr.Karvelis.^legacija turėjo susitikimu su vietine lietuviu kolonija/ 
kurios nariai kp^ICrivickas ir p.Paramskas turi gerus ryšius ir nuolat seka- 
Europinės Unijos konfėrenpiju darbus. ~ ? .
x Rugpiučio šd.lieroiRiinąterio radio progr.imoje buvo numatytas "Sin dUšteres 
Jubildum”..turėjo but paminėtas Baltijos valstybių priėvartinis Įjungimas 
i Sov.Sį-gį.Sis programos punktas gautas ir jam medžiaga buvo paruošta pp. 
Garbačiausko ir Schperio rūpesčiu.Tačiau išvakarės Šveicarijos politinis 
departamentus ši minėjimu iš programos iširadino. Jau nebepirmas kartas de
partamentas išimdina iš programos .dalykus apie Baltijos, valstybes,nors 

.-radiofono vadovybė sutinka juos leisti. . . /'

bfąuda ir 'Radijas prašomi faskeibti štai ka;
1'. Visu, kraštu lietuviu bendruomenės,vadovybės arbendruoAenės organizaoi-

■-. aini .komitetui .ar ju Įgaliotiniai , taip pat buv.jJP susi d ari sulos orgoni-
zaęljbs maloniai prašomi, pranešti savo adresus "Lietuvybės Išlaikymo
Tarnybai: ^.Krupavičius (14b)Pfullingen Goethestr. 16 GERMAliY f
2 . Vi si tautiečiai,radį nelietuviu spaudoje medžiagos apie Lietuvį maloniai 

/prašomijį skubos keliu persiusti Informacijų.. Tarnybai;ELTA (14b)Pfullingen
Goethes t r. 16 GERMANY , . ? •'

■i
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