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LIETUVIU TAUTOS dešimtmeti iehik

Lietuviai;
prioš dešimtį natų, birželio 14-21 dienomis,sovietinis okupantas nusiau

bė lietuvių tautą, pininuojii-nc.3iniu trėmimu,,Lietuva neteko tomis dienomis 
arti 40.000 savu gyventojų.Su pasikartojusia okupacija atėjo ir tebeeina 
trėmimo bangos..Tų po^ėk.-j, Rusijos plotus jau išvežta apie 550.000 lietu
vių. Tr&aiiaxas'ftėIv Y3?,S'.ę.7-?iĮ/lr jo nebus, kcl bus sovietine valstybė,nes 
priveršiase.is’.ai.'. ■: eoZ’j'ir deportacijomis pagrista visos sovietines 
valstybės ūkis, nes žmogaus pažeminimas ir asmenybės sunaikinimas plaukia 
iš sovietinės ideologijos.

Erėmimais sovietai vykdo patį baisiausių nusikaltimų prieš žmogųgnes 
laužt, pagrindines žmogaus teles:suardo šeimas,atima vaikus nuo tėvų.lš- 
rc-uja žmogų iš savo krašto ir įstumia jį į mirštamai naikinančias nepake
liamo šalCio,bado,persekiojimo aplinkybes.naujųjų laikų vakarieCiai, kuris 
rašo Žicogaus teisių chartas, permaža yra pasipiktinti ir protestuoti prieš 
šia naujųjų laikų išrastą barbarybę.Jai tari būti pasipriešinta.Mes žino
ma, kaip priešinasi mūsų broliai tėvynėje.Dešimtys tūkstanėių krito kovo
je.Bot dvasia uc;>-.'”tžo,ir pasipriešinimo nenutraukė. Vakarų stebėtojas su 
nuostaba priimu jų žygius.Bet ir jie tėvynėje ir mos vakaruose esamo per 
silpsti, kad pašalintume soviet iną sistemą ir broliams grąžintume žmogaus 
teiess.Tik visų tautų solidarios pastangos gali sugrš.ūuti sovietų sukur
tą- pasaulio kalėjimą,

Vakarų pasaulis jau pradeda tai suprasti.Masą ,kuris esame tarp vaka
rienių, žodis ir raštas turi būti įjungtas tam susipratimui ir ęnsisprendi- 
mui pagreitinti.Minėj imą progom ar per visas dienas spaudoje,susirinkimuo
se,pasikalbėjimuose kelkime vakarų žmonėms tuos baisumus, kuriuos išgyve
no. ir tebegyvena mūsų tauta,Visu savo buvimu būkime gyvuoja skundu,liudiji
mu ir įspėjimu,įspėjimą vakariebiams, kad sovietiniai lageriai yra sukur
ti ne tik dabar pavargtiesiems.Jų buleliai tiesia -g&ps lankas ir į tas- 
tautas, kurios dar laisvėje yra.įspėjimu,kad tik vakarų pasiryžimas paša
linti šovietinų sistemą pašalins ir priverkiamųjų darbų stovykla s,pašalins 
pavojų nuo laisvojo pasaulio, o pavergtuosius išves į-laisvų. Visomis progo
mis parodykime tikrąjį, be mastės..sovietų veidą.

Mbms patiems,esantiems vakaruose, birželio 14-21 diena tebūnie §'Įmini
mas,kad sustiprintume pasipriešinimo frontą prieš sovietų vykdomą tautos 
naikinimą. Sovietai siekia sunaikinti žmogųrkuris lietuviškai galvoja,kal
ba,'Ii et avišką kultūrą kuria.Kalbinimo akivazūojo tebūnie karštas pasiryži
mas emigracijoje išlaikyti liet u v į. Tebūnie pagarba šeimoms.kuriose 
auga jaunimas su lietuviška širdim, ir kolba.,Tebūnie pagarba kovotojams už 
lietuvišką mokyklą.Tebūnie pagarba rašytojui,dainininkui,vaidilai,dallinia- 
kai,mokslininkui,spaudos ir kitam kultūros darbininkui, ir tebūnie su mei
le, su parama lydimas jų darbas.Tebus padėka tam, kuris su atodūsiais užpra- 
kaitexcw u pinigu romia Lietuvos laisvinimo ar kultūrinės karybos žygius.

Sovietai išblaško lietuvius po plašius tyrus.Bet išblaškytuosius jungia 
tėvynės ilgesys ir jfcatštas troškimas bent mirti tėvynėje.Tetvirtėja ir tarp, 
mūsų rySgis.Per pasaulio Lietuvių. Bondruomeną pavj.rekime vieninga organizuo
ta jėgam-aisvinimo pastangas dar labiau sutelkime apie laisvinimo organus, 
susidrausdami nuo kokios separatinės veiklos,Žy lai lietuvybei ir vienyboi- 
tarp savųjų išlaikyti tebus mūsų atsakymas okupantui.su giliu sielvartu itl- 
nint savuosius,draugus ir nežir—/-tąsius tremtinius, kankinius ir žuvusius j 
su meile ir pasididžiavimu sekai!- kovojančiųjų žygius.Jų aukos,žygiai ir 
misų pastangos tebus vardan tos Lietuvos blaivesnės ateities,kuri stiprėjan
čiais vilties pragiedruliais veržiasi pro tirštus nevilties Rūkus.
V, Vokietija, Vyriausiasis Lietuvos Išlaisjįįįįįio Komitetas.
1551.7.304.'
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Vatikano atsakymas VLIKui

Kaip ELTOS 7(94) Nr. minėta,š.m. balandžio mėn. VLIKas pasiuntė specia
lų raštų P.Pijui XII,proga..25 m. sukakties nuo Šv.sosto bulės "Lithuano- 
rum gente" paskelbimo.Dabar, VLIKo Urmininko vardu yra gautas toks Vati
kano atsakymas:
Ibnsinjore,
Šventasis Tėvas su ypatingu pasitenkinimu priėmė sūnišką laišką,kuriame 
p.Brazaitis ir Jūs JI. pasveikinote Apaštališkosios Konstitucijos"Lįtuano- 
rum Gente” paskelbimo 25 metą jubiliejaus proga,, 
Skausmingos dabarties aplinkybės, deja, neleidžia jo švąsti,kaip tam lai
mingam įvykiui derėtų.Bev aš galiu jus užtikrinti, kad Aukščiausiasis Ga
nytojas labai giliai ima į širdį sunkius bandymus, kuriems dar tebėta ati
duoti Jo sūnūs lietuviai,ir kad ateityj e,kaip ir praeityje,Jis nenustos 
rūpinąsis idant prigimtosios ir pagrindinės visų tautų teisės būtą res
pektuojamos.
Su šitais jausmais Jis mielai suteikia Jums, o taip pat p.Brazaičiui ir 
visiems, kuriems jūs atstovaujate,prašomąjį Apaštališkąjį palaiminimą. 
Kildinėkite, Monsignors,priimti mano atsidavimo mūsą Viešpatyje jausmus

Vatikanas,1951.V.13d, (pu. )Domenico Tardini

- J.Savickis,buv. Lietuvos Nop.. Pasiuntinys ir Įgaliotas Mnisteris Skandi
navijos kraštą®, lankydamas Norvegijoje savo prietelius bei norvegą ofi
cialiuosius asmenis (URM-jos vedėją,seimo pirmininką,bei narius ir kt. j 
taip pat buvo priimtas oficialioje audiencijoje pas norvegą karalių Haa- 
koną.Karalius itin domėjosi dabartine Lietuvos būkle bei ryškino svarbes
niuosius Norvegijos klausimus.

Belankydamas Stockholmą min.J.Savickis turėjo progos matyti naują Šve
dijos karalių Gustaf Adolf ir susitikti su visa eile žymesnių politikų: 
URM-riu prof. Undo n, Parlamento Užsienių Komisijos Pirmininku,min.Sand
ler ir kitais seimo,visuomenės bei spaudos žmonėmis.Visi jie rodė gyvo 
susidomėjimo Lietuvos reikalais.

Kopenhagoje min.J.Savickis panaudojo plačias pažintis iš ankstesnių 
laikų ir turėjo pasikalbėjimus su URM-jos vadovais bei su daugeliu žymes
nių danų politikų.

Geteborge ir Malmoe jis aplankė ten iš seno esančius lietuviškuosius 
veikimo židinius.Buvo jo aplankyti ir estų bei latvių tenykščių kolonijų 
vadai.

Min.J.Savickis,sėkmingai atlikus turėtus uždavinius Skandinavijos kraš
tuose,pro Pfullingeną šiomis dienomis vyksta į nuolatiną savo gyv. vietą 
pietų Prancūzijoje.
-VLIKo ir Mažosios Lietuvos Tarybos Prezidiumo atstovai šiomis dienomis 
Reutllngene(V. Vokietijoje) pasirašė susitarimą dirbti iš vien Tėvynės 
Lietuvos labui.To susitarimo komunikatas bus paskelbtas sek.ELTOS numery
je.
-VLIKo narys kpt.A.Siliūnas išemigravo į JAV-bes.Jo vieton LLKS-gą VLIKe 
dabar atstovauja žunn.Simas Miglinas.
-Jau patvirtinta National Committee for a Free Europe lietuviškoji grupė, 
kurią sudaro:Juozas Audėnas,Kipras Bielinis,Dr.Bronius Nemiokas,Vacys 
Sidzikauskas,Mykolas Tolišius.Dr.Antanas Trimakas,Pranas Vainauskai ir 
Vytautas Vaitiekūnas.Grupės prezidiumą sudaro: pirm.-V.Sidzikauskas,sekr.- 
Dr.A.Trimakas ir iždin.-KvBielinis.Grupė pradės darbą š.m. birželio mėn. 
1d.
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PASAULIO LIETUVIS. BENDRUOMENĖJE
-Anglijoje baigtas Lietuvių Namų vajus, ir jie dabar galės patys 
verstis, "IŠ Liet, Narni: ans ginsime lietuvių tautos teises ir iš jų žygiuo
sime į laisvų, nepriklausomą, Lietuvą",pareiškė DHLS pirm, M»Bajorinas,/ 
"NY Jourrel-Aataylte'n" geg.lOd. praneša, kad Buckinghamo romuose anglų ka
ralius su karaliene priėmė stu-’ N.Rabinavičiute, seniau dirbusio Lietuvos 
diplom. tarnyboj Henriko Rabin-ivičiaus, dabar jau JAV piliečio, dukterį. 
Ją koralinei porai pristatė Mrs.S.W.Gifford, JAV ambasadoriaus D.Britani
jai žmona,
- A r g ė n t i_n o j Berriso mieste kultūros ir savišalpos"Mindaugo" drau
gija atžymėjo'savo 20 m. veikimo sukaktį.Dr-jos kūrėjams įteikti žyminiai. 
Dr-ja turi savo chorų, įsteigė ten pirmąją pr. mokyklą,suorganizavo vai
dintojų rateli, etc.Skautams prie liet, kryžiaus naujus kaklaraiščius įteikė 
ats. go n. Daukantas,sveikina T.Mikalauskas ir I. Padvaiskas./3.Kerbelienė

į priimta aktore į Buenos Aires miesto toatrą./Gražiai.kaip ir kituose kraš- 
: tuose,paminėta motinos diena,Ta proga insosnuota L.Pelėdos "Jfctulė pavi

liojo"./ PLB oi’ganizavimas eina į galą. Statutas jau įteiktas valdžios įs
taigoms patvirtinti ir pradedamos orgunizuoti apylinkės./spauda gražiai 
įvertino dail.J.Rimšos "Mielior“ galerijoj suruoštą mano parode,.
-Australijos lietuviai didžiuojasi Adelaidės taut,šokių sambū
riu. kurio jau pirmas viešas pasirodymas buvo palydėtas didžiausių ovaci
jų ir gražiai įvertintas australų spaudos.Ligi šiol jis yra pasirodęs vie
šai. jau daugiau kaip 40 k,,be kita ko, tarpt.meno festivalypiennlgoje ir 
kt.Šiemet jį specialiai nufilmavo Fox b-vė kinų kronikai, kur atskiros 
ištraukos jau demostruojamos.Dabai- šokiams vadovauja p.Grebliūnienė.o mu
zikinei daliai - Karmazinas,/PL3 valdyba palaiko glaudų ryšį su 11 apylin
kių ir steigiama Perthe 12-ju.Organizuojamos savišalpos kasos,!.Fondo 
atstovybė,ligonių ir studentų šelpimas Vokietijoj, remiamas Kult.Fondas. 
Baigiama tvarkyti centrinė bibliotska; liet, biblioteka kuriasi Adelaidė
je, kur taip pat gražiai pasirodė su savo išraiškos šokio koncertu E.Ke- 
palaitė./Melburne suruoštas puikus literatūros-muzikos koncertas./Kil
nojamoje "Naujųjų Australų" parodoj, originaliam savo lietuviškumui lietu
vių skyriuj vadovauja dail.Bistrickas.Parodos tikslas-supažindinti austra
las su kiekvienas tautybės liaudies menu.parodos atidarymo progs, dail. 
Bistrickas įteikė Australijos Užs. Reikalų ministrui knygą"Lithuania 
trough the Ages".
- A u str i j o s liet, bendruomenė pareiškė per savo biuletenį gražią 
linkėjimų Lietuvos eklezinės provincijos ir jų teritorijoj šiuo motu gyve
nančio orkiv. J. Skvirecko ingreso 25 m, sukakties proga./Bendruonenės 
statutą Liet. Išlaikymo Tarnyba jau patvirtino.Sutvarkyta kartoteka.Į val
dybų. išrinkti:č.Liutikas(pirm, ),E.Blauzdž--iūnaitė ir Gloinertas;rev. ko
misijom J.Grigutis, J.Trakys ir J,Kairiūkštis; garbės teisiam:J.Bu.tritss, 
kun.K.Razminas ir K.Kliugas, Iždininku pakviestas J.Marčiukaitis./Austrijoj 
įvestas paprotys, kad kiekvieną liet, laikraštį perskaitę persiųstų bent
į 3 kitas vietas,Organizuojama bibliotekėlė.Surinktos aukos persiųstos ■ 
T}? valdytojui prof. J.Kaminskui,-
-Bolivia _o_j_ yra keli, iš seniau įsikūrę lietuviai, taip pat keli 
tremtiniai atvyko prieš porą metų, bet dalis jų vėl iškeliavo kitur:į Ar
gentiną, Urugvajų,/s.Graco mieste A.Laurinavičius pradėjo gaminti net lie
tuvišką krupninką.Ir sekasi.
- I’-.A-—LTDU garbės teismas organizuoja Čikagoj visą užsieny gyvenan
čią teisininkų suvažiavimą(kreiptis adresu:V.Bulota,2515 W.42nd St., 
Chicago 32,111.)./Gen Raštikis persikėlė į Sy r akus, N, Y. , kur karo akademijoj 
dėsto rusų k./Prof.Pr.Fadalskis Detroito Rotary klube, Studijų centre ir 
Wayne un-te skaitė paskaitą apie komunizmą ir apie Lietuvą./cr.P.Daužvard- 
Ž2.0 ir doo, G.Galvos pastangomis-1951.V. 17d, Čikagoje susikūrė Pabaltie- 
Sių Draugija, kurios 7-tą sudaro.-G.Galvaf(lietuvis)-piraiininkas;H.Clayton
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(estė)-sekret.;L. Venta,(latvė)-iždin.; ir valdybos nariai:K.Kleiva(liet.) 
V. V'ucs( estas) bei J.Kalninš(latvis) .Dr-jos uždavinys įteikti pabaltiešius 
kovai už savo kraštą išlaisvinimą./Prof.K.Pakšto pastangomis Vid. Europos 
federacijos klubo skyriai steigiami dar Čikagoj ir Ibntrealy.Rudenį šau
kiamas kongresas./ūkrainiešiu Ibkslo Akademijoj Laico dir.K. Jurgėla rude
nį skaitys paskaitą apie Ukrainą ir Lietuvą./R.Zalubas dėsto matematiką 
Nazareth kolegijoj./Už Lietuvos tylą JAV kongrese stojo ir 3 lenką kil
mės kongreso nariaiiMachrowicz,Lesinski ir Kluczynski./Gen.kons. J.Bud- 
rys dalyvavo Bolivaro paminklą pėrdąvimo N.Yorko miestui iškilmėse ir ta 
proga Vorecuelos užs. reik, ministorio suruoštame priėmime./Julius Sme
tona, baigąs teisės mokslus Lietuvoj ir Paryžiaus un-te, prie Clevelaat- 
do un-to išlaikė advokato egzaminus.Fabrike jam buvo pavesta rūpintis 
darbininką polit. švietimu, kur daugiausia skaito paskaitas apie komuniz
mą. /Adv. J. Grigaliaus, paskirto komisioniarium, pagerbime dalyvavo Bosto
no burmistras,senat.Povers ir kt. žymūs žmonės.Sveikinimą taip pat at
siuntė darbo ministeris Tobin, gubernatorius Dewer ir kt./Amerikos legio
no antisubversyvinio komiteto narius kons. Daužvardis per seminarą supa
žindino su okupuotos Lietuvos padėtimi, kaip sovietinio gangsterizmo au
ka. /Buv. VLIKo narys K. Bielinis supažindina amerikiečius su kolchozine 
sistema Lietuveje./L.Šimutis,St.pieža ir J.Lauška lietuviams atstovavo 
JAV,kat. vyrą konferencijoj ir jos dalyvius supažindino su Lietuvos byla. 
JAV lietuviai jau įsijungė į Laisvosios jSuropos Komitetą ir užmezgė san
tykius su Laisvąją Žurnalistą Federacijos skyrium Amerikoj.Ji pasiūlė 
liet, žurnalistams,studijuoti JAV ir susipažinti su amerikiečią demokra
tija, stipend!ją.sąlyga -kad kandidatai turi gyventi JAV ir būti ne se
nesni kaip 42 m. amžiaus./JAV mirė dr.H.Holtas ir laikrašt.F.Pasley.Pir- 
masis buvo vienas iš Baltijos-Amerikos dr-jos steigėją,daug prisidėjąs 
prie Pabaltijo valstybią pripažinimo' de. jure, antrasis -S.Franoisko kon
ferencijos metu dešifravo rusą kėslus pravesti dar 3 narius 3 okupuotą 
Pabaltijo valstybią vardu./į JAV atvyko buv. VLIKo narys B. Bleliukas./ 
Filatelistą dr-jos"Lietuva" suruoštą parodą gausiai lankė amerikiešiaijkai 
kurie; skyriai buvo nufilmuoti filatelistą žu"£alams./Clevelanio lietuviai 

•■organizuoja visą tautą antikomunistinį frontą ir komunistą boikotus./ 
. Lietuvią bičiulis Brooklyn* vyskupas T. Ifcllay pakeltas į arkivyskupus.Jis 
- davė pranšiškonams leidimą įkurti Brooklyne vienuolyną ir suorganizuoti 
lietuvišką spaudos ir kultūros centrą./Kultūrintą pramogą komisijai New 
Yorke ėmėsi vadovauti inž.Valaitis,A.Kabanauskas ir akt. Košubaitė./Dr. 
Paprockas.E.LIilukaitė ir Pr. Bagdanavičius išlaikė gydytoją valst.egzami- 

. nus.Dr.Ingelevišiui tos teisės suteiktos be egzaminą./Čikagoj lietuviai 
ima bendromis jėgomis statyti namus./tfprcesterio am-čią stud, jaunimo są
junga įteikė liet. L. Mickevičiūtei 1.100 dol-tęsti dainavimo studijoms./ 
"DIRVA" vykdo liet, mokyklą reikalu anketą, kuria nori ištirti, kiek kur 
reikia ir dar galima įsteigti lietuvišką mokyklą./Kalifornijoj^mirė lat- 
visV.Cimdinis, kuris paliko 1 mil. dol. bėgliams iš Pabaltijo šelpti.Tam 
tikslui sudarytas specialus fondas./Vašingtone pasikorė lenką egz.vyr. 
atstovasJ.Lukasieviczius,pasirašąs 1920 m. Suvaiką sutartį./JAV leidžia- 
mą"Vytį" redaguoja B.Kviklys.į Čikagą perkeltas ir Vyti o korporacijos 
centras.Šiemet planuojamas susisukti skautą akademiką suvažiavimas,/Ko
rėjos fronte krito JAV lietuvis av.kap.K.Mikalauskas, kuris buvo pasižy
mėjęs per 2-j į karą./Buv. Atžalyno akt.Kolečius Čikagoj atidaro medžio 
ir odos dirbimo ir nnnišką knygą rišyklą.
-Kanadoje dr. A. Šidlauskaitė pakviesta į Otavos un-tą dėstyti 
vaiką psiohologijos./Jauniausias Quebecko un-to prof.A.Gote,tomistinės 
filosofijos dėstytojas,vedė lietuvę ir pats mokosi liotuviškai./Kard. 
Guigan išgyrė.liet, seseris už gerai vedamą vaiką lopšelį, kuris laiko
mas vienu iš geriausią visoj Kanadoj.Ten dirba apie 30 lietuvią../Tautą 
festivaly Londone gražiai pasirodė ir lietuviai,ypač medžio drožinią ir 
gintaro rinkiniais ir taut, šokiais./w.ontario un-to latvis prof.A.Dreima- 
niSsavo paskaitomis apie komunizmą garsina Pabaltijį ir Lietuvą,skelbda
mas, kad ateity ir vėl matysime laisvas savo tėvynes./Toronto lietuviais
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už 1,620 sv. drabužių siuntą gražią padėką ML tarybos vardu atsiuntė V. 
EndrĮkaitis.
-Švedijoj por 3-jį Estų Taut.Tarybos sąskrydį svečiais dalyvavo 
taip pat lietuviai./Buv.estų prezidento ir dabartinio tarybos pirmininko 
A.Rei pareiškia.?., Estijoj bediką tik apie 700.000 estų.Kiti 400.000 esą 
deportuoti.Tačiau estai drauge su kitais baltais vis tiek nenustoja vil
ties vėl grįžti į laisvas savo tėvynes.
-Vokieti j o j? PLB krašto valdybos duomenimis, Šiuo natų 155 vie
tovėse dar yra per 10.003 lietuvių.Darbo galimumų turintiems pasilikti 
Vokietijoje nėra jokių, ir 99 procentai yra bedarbiai.Tačiau, nepaisant 
skurdžiausių pragyvenimo sąlygų,čia liet, bcndraomsnė,kaip skelbiama jos 
biuleteny, yra pavyzdingiausia,labiausiai susiorganizavusięSiemet anglai 
iš visos Vokietijos pasikvietė atostogų praleisti 15 mokinių, iš jų 6 
vietas paskyrė lletuviams./VT pirmininkas prof.J.Kaminskas ir Liet. Išlalk 
Tarnybos Traldyttajas J.Makauskis, nevykų į Diephclzą,su švietimo vadovais 
ir mokytojais aprui-e gimnazijos reikalus./Už geriausią anglų k. žinojimą 
anglių kat. moterų dr-ja paskyrė premijų, kurios bus iškilmingai įteiktas. 
Grupė lietuvių skautų ruošiasi šią vasarą dalyvauti tarpt, skaut. stovyk
loj Austrijoj ir ten atstovauti Lietuvai.Lėšas tam tikslui surinko JAV 
liet, skautai./Augsburge veikianti liet. pr. mokykla yra bene vienintelė, 
šiuo motu dar gaunanti IRO paramą./ Uždaryta liet, m-la Augustdorf o./Su 
pirmuoju transportu į ILZelandiją išvyko iš Vokietijos 179 lietuviai.šie
met su nauju -vėl 29,šiuo metu baigiami paruošiamieji darbai naujam trans
portui, kur taip pat pateks šiek tiek lietuvių,
- Lietuviškiejileidinia i.škotiioa Lyga Buropos 
Laisvei Ginti išleido i,F. Stewarto redaguotą knygą, "Sov.Rusijos stipru
mas ir silpnumas", kurią sudaro pernai per Edinburgo ABN suvažiavimą 20 
tautų atstovų pasakytos kalbos.Lietuvai skirti 2 puslapiai.Prof.8t.Ylos 
atsiminimų knyga iš Štuthofo kaceto"žmonės ir žvėrys dievų miške*' jau 
spaudinėms.Ji turės apie 500 p. ir yra iliustruota originaliomis nuotrau
komis. Išleista P.Babicko knyga apie Braziliją.Gabija leidžia J.Savickio 
"Raudonus batukus1-, o jo mato karo dienoraštį -romaną"žemė dega".,-Venta, 
kuri taip pat leidžia Vaičiulaičio pataisytą"Valontiną'*,G.Tulauskaitės 
lyriką,A.Barono novelių rinkinį ,p.Jurkaus"Juodvarnius",Maceinos"Niekšy- ' 
bės paslaptį" ir visą eilą kitų.Rūta po V.Tamulaičio"Raguvos malūnininko" 
leidžia B.Gražulio "Išdavimą".Dail.Vijeikis paruošė spaudai "Barborytą
ir Petriuką",A.Landsbergis,Adolfas ir Jonas Mokai ir L.Lėtas leidžia ben
drą novelių rinkinį "Proza",K.Banaitis rengia naują liaudies dainų rinki
nį,dediktuotą kun.Pr.Jurui jo 60 m. sukakties proga.Anglijoj "Pradalgės" 
išleido K.Barėno išverstą J.Steinbeoko"Tarp pelių ir vyrų".Surinko liet. 
"Nidos" spaustuvė JAV pasirodė M.Gudelio"Kaip lietuviai gynė savo miškus", 
P.Aleksos "Minijos žiedai Fatimoj", 25 m. sukakui'al paminėti išlaistė 
S.Sužiedėlio "Jėzaus Nukr.Seserų Kongregacija" su 220 iliustracijų,Čika
goj pradėtas leisti mėn. technikos žurnalas "Tedhnikos žodis".Taip pat

- išleistas K.Kruliko redaguotas inžinierių ir architektų metraštis.
-Koncertą i.Liotuviai JAV suruošė įspūdingą dainų šventą, kurioj 
pasirodė daug” žymiausių liet, dainos ir muzikinių pajėgų.Čikagoj gražiai 
pasirodė su savo koncertu 0. Kaska ir St.Liepas.Po debiuto Nev.-Yorke 
A.Braziui pasiūlyta dainuoti Rigoleto vaidmenį,taip pat vykti gastrolių, 
į Europą ir dainuoti olandų vulst. operoj.J.Augaitytė suruošė koncertą 
per Minką radio programos 17 m. sukaktuves.Muzikes ir literatūros vaka
ras buvo suruoštos Brooklyne.Baltimorės"Dainos" dr.ja koncertu atžymėjo 
savo 20 n. sukaktį.Bostono liet, bažnyčioj,Jar.Kačinskui vadovaujant,bu
vo pirmą kartą išgirstos J.Žilevičiaus mišios.
- Vaidini m..a i."Naujienų" vakare buvo suvaidinta "Kalbanti širdis", 
kur gražiai pasSodfi St.Pilka, A.Brlnka,K.0želis ir V.Vežiota.Taip pat 
pasirodė S.Stophdną choras ir Velbasio studijos baletas.Šlekaičio trupė 
pastatė "Raketą ir mėnulį",su kuria lanko ir kaimynines kolonijas.Detroite
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pastatyta Alanto "Buhalterijos klaida".Mrozinsko -vadovaujami "Aitvarai" 
kviečiami į įvairias kolonijas,
-Dailininkas P.Puzinas garsina lietuvių vardą dalyvaudamas į- 
valriose parodose .Illinois dailininkų parodcįiįš 1.000 dailininkų buvo pa
rinkti tik 109 koriniai, tarp jų M.šileikio ir J. Pautieniaus iŠ 22 tau- 
tų./į New Yorką taiy pat keliesi dail.A.Galdikas ir V.Jonynas.Tuo tarpu 
A.Ranitas organizuoja jo exliiris parodą.Paskiausiai Jonynas iliustravo 
knygą"Goethe Mainze"./Skulptorė E.Docienė gavo darbe Kanadoj Batono firmos 
modeliavimo skyriuje, o jos vyras dirba kaip dailininkas skelbimų firmoj./ 
Dail.Košubienž dirba kaip dekoratorė N.Ycrke ir gavo užsakymą padaryti 
vienos svetainės sienos dekoracijas.

KITI APIS M U S

Jubiliejinės iškilmės Romoj
Romoj esą lietuviai,kaip praneša oficialus Vatikano organas "Osserv. 

Romano" savo W.114 ir įt. italų laikraščiai, iškilmingai minėjo Mindaugo 
krikšto 700 m. sukaktį, taip pat gegužės 13d. suėjusia, 25 m. sukaktį nuo 
Lietuvos bažnytinės provonoijos ir arkiv. metropolito J.Skvirecko ingreso. 
Ta proga Lietuva buvo paaukota Marijos širdžiai,, rvrnšant.kąd batų kiek 
galint greičiau vėl išlaisvinta.Iškilmingas mišias atlaikė pats sukaktu
vininkas arkiv.Skvireckas,Ryšium su minimosiomis iškilmėmis paskelbtas į 
tikinčiuosius ganytojinis lai škas.Iškilmėse, be paties sukaktuvininko, 
taip pat dalyvavo vysk.Budys, titul.Larandos vyskupas ir Vilkaviškio dia- 

’ostijos koadjutorius V.Padolskis,titul.Bosano vyskupas ir arkiv.Skvirec
ko padėjėjas V.Brizgys, mįnist. St. Lozoraitis,ain.Girdvainis,Šv.Kazimie
ro kolegijos vadovybė su studentais, kiti aukštieji dvasininkai ir lietu
vių kolonijos nariai.Antrojoj minėjimo daly -akademijoj- išsamią paskai-. 
tą apie Mindaugo krikštą, jo metų sudarymą tiesiog popiežiui priklausan
čios Lietuvos bažnytinės provincijos ir dabartinės sukakties reikšmą lie
tuvių tautai,skaitė istorikas profZ,Ivinskis.Vėliau Ponte Lucano kolegi
joj ark,Skvirecko ga’bei buvo suruoštas priėmimas . kuriame dalyvavo kard. 
lizzardo . Confai'oniori,]?averi, visi tremty esą Lietuvos vyskupai ,min.Gird
vainiui atstovavę,s St.Lozoraitis jnr. ir kiti svečiai.Apie iškilmes ir mi
nimosios sukakties reikšmą lietuvių tautai, be "O.R." ir Vatikano radijo, 
platų pranešimą davė kat. telegramų agentūra"Kipa",italų dienraščiai "II 
Giornale d’Italia","Il Quotidiano" ir. kt.(Kai kurio iš jų iškilmes plačiau 
aprašė už visą ėilo, lietuvių laikrščių. J
Italų spauda apie Lietuvą ■

Italų iliustruotas žurnalas "Giovoni" įsidėjo savo bendradarbio V.Min- 
oevičiaus nuotrauką prie Monte Bianco,trumpą jo karybos bei veiklos apra
šymą, taip pat neilgą apsakymą,drauge primindamas kruviną jo pavergtos tė
vynės kančių kelią."L’ora dell’AŽione" įsidėjo ilgą aprašymą apie katali
kybės padėtį Lietuvoje ir lietuvių deportacijas, o kitame straipsnyje pa
vaizduojamos gražios lietuvių religinės tradicijos, kurias okupantai sten
giasi išrauti iš šaknų.Tačiau lietuvių tauta, kaip pažymi žurnalas,nepai
sydama žiauriausių persekiojimų,rodo kietą pasipriešinimą , kuriuo stebi
si ir užsienis.
Lenkų spauda apie Vilniaus krašto rusinimą

Lenkų spaudoj kartais pasirodo, nors ir su lenkiškomis tendencijomis, 
palyginti objektyvių informacijų apie dabartinį gyvenimą Vilniaus krašte. 
Štai jų"DZ.i?,i Dz.Ž" įsidėjo ilgesnį pranešimą apie"rusų kolonistus Vil
niaus krašte", kurio pirmoj vietoj skelbiama, kaip ir kam ten "stalininė 
svajonė virto realybe". Tai įvyko š,m. sausio 27d., paskelbė draugė Czyrki- 
na,maskvinės "Pravdos" korespondentė Vilniuje.Atpasakodama"žydinti Sovie
tų piliečių gyvenimą",akip pavyzdį duoda savo šeimą,rašo "Pravda":3 jos 
vaikai rnkosi vidurinėse ir aukšt. mokyklose, o sūnus -išėjo į Sovietų 
armijos karininkus.Duktė mokosi botanike, jauniausioji svajoja, tapti gydy-
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toja.Ir nieko nuostabaus, pastebi ta proga minimasis lenku dienraštis,nes 
minimoji korespondentė neprivalo eiti dirbti į fabriką, kaip kiti, bot 
yra "namą viešpitž.

Vis delta., nepaisant to"žydinčio gyvenime", net ir našių, rusą spauda ven
gia per daug minėti rusiškąsias pavardes savo reportažuose iš Vilniaus 
miesto ar krašto,Bot tarno pučiamo pranešimo, kuriuo taip didžiuojasi Czyr- 
klna apie v*' n* .ti odos raugyklą ir batų fabriką skaitome:"Pasižymėją 
stoifetnsviefiioi drg.Perjas atliko 8-rlų normą, jauni stachanoviečiai dr- 
gai Dubrovina.Bakalovas ir Kanakovas pasiekė iki 200 procentų normą,taip 
pat pasižymėjo d-gal Keleras ir Marcinkėnas".Taigi, pastebi "Dz.P" tuoj 
pat galima atskirti rusiškas pavardes nuo lietuviškų.

Tuo pat laika ,.t.iber,Gaz&ta'; įsidėjo sovietų gen Serniakovskio paminklo 
nuotrauka,Kaip iš aprašymo tenka padaifti išvadą, jis-yra katedros aikštėj, 
dabar jau pavadintoj Šeruiakovskic aikšte.Tas jau miręs generolas į Vil
nią įžygiavo 1944 m, liepus mėn..pirmas su raud. armija užvaldydamas mies
tą ir išvydames smarkiai ji, gyrusius vokiečius. "Šis Vilniuj pastątytas 

' paminki ar yra įspėjus momento tiek Lenkijai, tiek Lietuvai”,pastebi dien
raštis.

yva^.yt^ūsiuo so rusų?
Panašus momento, tik dar bsisenis abiem kraštam,laikraščio nuomone,yra 

rusą kolonizacija erdvėj aplink Karaliaučių,Šis kraštas, pastebi laikraš
tis, kai. p žinoma, nebuvo įjungta? į soviet.ima.Lietuves respubliką, bet tie
siog į HSVSR.Lietuva atgavo tik Klaipi-l-ao kraštą.Vasario ISd. paskelbtas 
rinkimus į aukščiausią sovietą, galima susidaryti apytikrį vaizdą, klok 
mti-.t mojo j erdvėj yra gyventoją iš balsuotojų skaičiaus.Kaliningrado apy
gardoj 5 rinkiminėse apylinkėse buvo pesrtatyti 5 kandidatai - ir, savai- 
ma aišku, visi rusai.Be abejo, visi buvo "Vienu balsu" išrinkti, nes kiek
vienai apylinkei tako vis po 1 kandidatą.Kadangi pagal sovietų konstitu
cijos 25 par,kiekvienam rajonui maždaug tenka po 150.00C gyventojų,tai 
išeitų,- daro išvada, dienraštis-, kad Kaliningrado apygarda-tas kylys, 
skiriąs lietuvius nuo lenką, kaip pastebi laikraštis,-turi maždaug apie 
750.000 nevietinės kilmės gyventoją -rusų,drauge su kariuomene.

Lenką "Viadomosci" Nr.15, aprašydamas Katyruo tragediją, pažymi, kad tarp 
sušaudytąją lenku buvo taip pat vad."liotuvią-gudą divizijos" karininką. 
Pirmasis sušaudytąją sąrašo iš tos divizijos buvo įtrauktas iš Vilniaus 
Bychowiee, kurio antpečius puošęs "vytis".Laikraštis įrodinėja,kad ir pats 
Pilsudskis buvąs"Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės" ideologas ate.Pa
našių lenkų, svaičiojimą pasitaiko jų spaudoj -r daugiau.Fvz. .Londono 
leidžiamas ją"Dziennik Polski" kovo 154o visai niekas nušnekėjo, kad tas 
pats Pilsudskis pavedė kavalerijos karininkui Boliny atmušti "Lenkijos 
miestą Vilnių nuo bolševiką"etc.,kur girdi, susikūrus tipas"Ganue Lithua- 
nus,natione Pole nūs".Batų geriau, jei šis ir panašas Lenką laikraščiai, 
užuot ieškoję naują Jogailą ir Mickevičių su Kosciuškomis, painformuotą 
savo skaitytojus apie Suvaiką sutartį ip visai atsisakytų savo pretenziją 
į Vilniaus kraštą ir kitas lietuviškas žemes.
Milijonai baltą turi krauti enkavedistams kapitalus

Amerikiečių žurnalas "Now Leader'S "N.Z" ir visa ailė kitą įtakingų spau
dos organą plačiai rašo apie darbo vergą stovyklas Sov.Sąjungoj, kur,be 
kitą tremtinių,kaip tie laikraščiai pažymi, laikomi ir milijonai deportuo
tą baltą.Jiddrauge su vokiečių karo belaisviais save darbu išlaiko pamaži
ną sovietu pramonę.Pirmoj eilėj visi šio deportuotieji naudojami medžio, 
kirtimo darbams tolimojoj šiaurėj ir kanalams iš Baltosios jūros kasti,o 
Sibire be to, dar akmens anglims, auksui ir kt.metalams kasti.į Ją darbo 
sferą taip pat jau įtraukiamos sritys apie Maskvą,Kalininą ir kt.Iš visų 
komi šariatą, pvz.,1941 m, NKVD daugiausia gaudavo užsakymų ir juos atlikda
vo būtent -not už 5.810.000.000 rublių.Akmens anglis deportuotieji gauna 
daugi-t seife kasti ’Tauj. žemė J, Vorkutos rajono ir apie Chabarovską.NKVD"pasi- 
žymi ' i savo dar o vergų stovyklą^j s ir ją atliktais darbais vis naujose 
srityse.Jose gyvenimo ir darbo sąlygos -žiauriausios.
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-Sikagos dienraštis •’Sun Times" įsidėjo buv.Resp.Prezid.ento dr.K.Griniaus 
žmonos Kristinos atvaizdą ir platų su ja pasikalbėjimą, kaip jai sekasi 
JAV.Ją laikraštis,kaip Imigrantams Globoti Sąjungos svočią, laiko tipin
gu pavyzdžiu,kaip emigrantams iš Vak. Vokietijos pavyksta neblO-gai įsikur
ti naujame krašto,Šiandien ji drauge su savo sūnum liftu, dabar studentu, 
pelnosi duoną kaip.gail.sesuo.
-JAV ukrainiečių d atkrantis Tae Way" įsidėjo kan.F.Kapočiaus atvaizdą ir 
aprašymą apie jo veiklą Lietuvoj’ir tremty.Lenkų laikraštis "Gwiazda" 
įsidėjo dr.Januškevičiaus straipsnį apie pirmąjį Lietuvos krikštą,įvykdy
tą Mindaugo.Lietu tą mini ir ukrainiečių "svobodoj" prof.simpsonas,pažymė
damas,kad jau HV ^.Kijevas buvo tapąs Lietuvos valstybės dalimi.Čikagos 
katolaikrašfiiai praneša, kad kard. Strioh pakvietė vysk.Brizgį atvykti į 
JAV ir įsikurti Čikagoje.
-Praneūzų Stt&ljifį studijų centras išleido knygelą apie dabartinius reli
gijos persekiojimus!serijos Kr.3}, kur platokai paminėta ir Lietuva.Joj 
skelbiama, kad kiek Lietuvoj, tiok Latvijoj ir Estijoj religiniai ženklai, 
maldos ir religijos dėstymas mokyklose uždrausti, kunigų seminarijos už
darytos. visą religinių organizacijų ir kitų tos rūšies institucijų viso
kia nuosavybė konfiskuota.Vietoj tikybos ar moralSa įvestas privalomas 
Markso, Lenino ir Stalino doktrinos dėstymas,Intensyviai skleidžiama anti
religinė propaganda, didžioji kunigų dalis suimtu arba deportuoti.pro
fanuojami maldos namai etc.Apie betkokią sąžinės laisvų negalį būti nė 
kalbos,
-Birželio liūdnų įvykių sukaktį lietuviai ruošiasi minėti visuose pasaulio 
kannucse.Daug kur jie bus minimi bendrai su latviais ir estais,pvz,New • 
Yorke.kur užsakyta Carnegie Hall ir kur kalbės 3 kongreso nariaiįIfontrea- 
ly ir kt.lfew Yorke kiekvienos tautos atstovai prabils gimtąja kalba.Gar
bės svečiais pakviesti Lietuvos, I.atvijos ir Estijos pasiuntiniai.Ruošia
ma ir muzikinė programa,Tą liūdną sukaktį ruošiasi minėti taip pat Ameri
kos Balsas, Vatikano radio stotis ir kiti radiofonai.
-Vadinamojo "Žaliojo internacicnalo”įkurtąjį Centro bei Rytų Europos ko
mitetą pirmin.inkaująpą buv. vengrų minist.pirm.F,Nagy,norima su laiku pa
daryti antikominformine organizacija.Komitetas stengiasi derinti visų mi
nimųjų kraštų egzilinių partijų ir vadų veikimą.Jau veikia bendrojo vado
vavimo, tarptautinių santykių, administracijos ir studijų komisijos.Valdy- 
ton Tarptaut,Valstiečių Sąjunga paskyrė St.MikolaičikąĮlPU pirmininką} ir 
dr.Dimitrovą(IPU sekretorių, b aigarą), Vidurio Europos Krikšč.Demokratų 
Sąjunga -dr. M.Kreką, Jugoslavą, ir prof .K.Pakštą, ir Socialistų Komitetas - 
čeką Maylį ir rumuną Zissu,Posėdžiuose ir veikloj taip pat gyvai pasireiš
kia V.Sidzikauskassdr.A.Trimakas ir kt.
-Vidurio ir Rytų Europos Institutas stengsis koordinuoti tremtinių profe
sorių,rašytojų, laikraštininkų ir ekonomistų veiklą bei mokslinius ar stu
dijinius drabus.Jamo dalyvauja daug žymių asmenų.Tarptautinė Menininkų Są
junga nori apimti taip pat lietuvius menininkas.projektuojama New Yorke 
ii’ kitur surengti didžiule meno parodą taip pat rūpintis, kad tremtiniai 
gautų stipendijų ar būtų priimti lektoriais į meno akademijas.
-Briusely sušauktume Europinio Sąjūdžio Komiteto posėdyje visoms 3 Pabal
tijo valstybėms atstovavo dr.St.Bačkis.Šalia kitų laisvosios Europos vė
liavų taip pat plevėsavo ir lietuviškoji trispalvė.

-JAV kongreso narys Hugh D.Scott jnr.,prašęs JAV kongresą,kad tas atkreip
tų Aehesono dėmesį į Lietuvos padėtį,dabar atsidėjęs renka medžiagą Lietuvos 
bylai.Su juo ypač glaudų kontaktą palaiko lietuvis J.Kavaliauskas.
-Vašingtone įvyko įvairių kraštų karia pasitarimai.Tarp jų dalyvavo ir lie
tuvių atstovai.Tačiau plačiau apie tų pasitarimų turinį neskelbiama.
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- 1 Jungt.Tautų moterų komisijos posėdį atsilankė amerikiečių prie Common 
Cause veikiančio Tarpt.Moterą Skyriaus delegacija ir įteikė pirmininkei 
M.H.Lefeacheuz merorandumą dė.. teroro ir genocido už geležinės uždangos, 
tam; skaičiiv' ’r Lietuvoj, prašydama imtis reikalingų žygių tam terorui 
sustabdyti.Minomojoj delegacijoj dalyvavo ir lietuvė p.M.Kižytė.į, skyrių 
įeina moterys 10 pavergtų taurų, tarp jų ir lietuvių.Lietuvių komitete 
dalyvauja p,V.Janu£kait6,M.Kižytė,narys -Darlys.Norima įtraukti ir dau
giau.Kiek anksčiau jos buvo pasikvictusios amerikiečių organizacijų atsto
ves pietų,kur tarp garbės svečių buvo ir "N? Times" polit-skyriaus redak- 
torėA.O’Harro Ho Ccrmick,taip pat Common Cause pirmininkė N.Paine.M.Ki- 
žytė gavo faktiškai pravesti visą programų.Iš lietuvių Jonuškaitė supažin
dino svečius su dopoztacijomis iš Lietuvos ir jos laisvinimo byla; be to, 
kalbėjo estė, latvė, vengrė,bulgarų ir čekų tautinių tarybų pirmininkų 
žmonos./Pabaltijo Heterų Taryba nutarė ryšium su birželio įvykiais paruoš
ti tam tikrų rta1 Snukimą į viso pasaulio moteris.Taryba buvo atstovauta 
moterų klube, suvažiavimo Houstone ir ištikimybės parade,Iš lietuvių pirmi
ninkė yra adv.B.Navickienė.
-Tarpt.Komiteto kovoti su vosokiais ir visur esančiais kacetais rūpesčiu 
buvo nuspręsta suruošti sovietinių kacetų teismų Briusely.Jo pirmininku 
buvo pakviestos prof.Bolocnowskls iš Paryžiaus,o liudininkais -visa eilė 
buvusią Sovietų kaoatų kalinių.Teismas buvo nuspręsta ruošti laikraštinin
ko Davido Rousset iniciatyva.Per pirmąjį panašų teismą Paryžiuj buvo ats
kleista labai daug tiesos taip pot apie sovietiniuose kadetuose kenčian
čius lietuvius ?r kitus baltus.Iš lietuvių pusės šią tylą stebi J.lnmlo- 
rraalcis. įįet.archyvo/
-VLIKo paskirta--’vadovybe paskelbė į viso pasaulio lietuvius atsišaukimą 
ir draugo instrukciją,kaip rinkti medžiagą ir ją siųsti Lietuvių Tremti
nių Archyvui (2601 W.Marquette Road, Chicago 29,111.),o laiškais apie iš
siųstą medžiagą painformuoti V.Liulovičių (4322 So.Fairfield Ave.,Chicago 
32,111).Medžiaga yra inventorizuojama.Archyve bus sukoncentruota viso pa
saulio lietuvių istorinė medžiaga,atvaizduojanti įvairiausius jų gyvenimo 
etapus.
-Apie Sov.Sąjungą ir komunistinį režimą raštų skaičius vis didėja.Nekal
bant jau apie Bodol Saith,pulk.Hawley atsiminimus,Koestlcrio irKravčen- 
kos veikalus,galima dar pažymėti lenkų J.Czapskio"Nežmoniškoji žemė",J. 
Ifergolino"Žmoniškoji sąlyga",Grubinskio"Tarp kūjo ir priekalo" ir G.Her- 
lingo-Grudzinskio raštai.Italijoj turi didelį pasisekimą Mateotti veikalas 
apie sovietinį ružimą,Paryžiuj pasirodė ukrainiečių rašytojo I.Bahrianyj 
"Getsemanc sodas".Appleton Century leidykla Now Yorke paruošė A.Kelmės 
TOikalą"Total Terros", skirtą genocidui Pabaltijy pavaizduoti.Argentinoj 
buv. Goobbelsc asmens adjutantas spaudos reikalams dr.W.vonCwen išleido 
pirmąją dalį savo dienoraščių,pavadintų"Su Goebbelsu iki mirtiosSJuose 
plačiai pavaizduota prieš pat karą ir vėliau, būtent -1943 n. lapkričio 
mėn. antrojoj pusėj,lygiai,kaip ir prieš pat garsiąja Ifclotovo-Ribbentrd- 
po sutartį,vykusius pasitarimus tarp JAV,Anglijos ir Šov.Sąjungos.Churchi- 
llis reikalavo daryti invaziją liniją Sofija-Praha-Varšuva-Helsinkis ir. 
drauge su amerikiečiais būtinai garantuoti,Pabaltijo valztobl'ą taepriklau- 
somybą.Bet kai Stelines ir vėl pažadėjo s-isitarti su naciais,kaip buvo pa
darąs jau anksčiau, tada Pabaltijo valstybių klausimas,kaip mini buv.Goeb- 
belso spaudos referentas,iš darbotvarkės dingo ir joje daugiau nebepasiro
dė.Nei Hullis, nei Sienas daugiau nebereikalavo jo į aarbotvarką įtraukti: 
mt, neprimatė garai Stalino šantažo.
^Pastaraisiais matais Sovietai smarkiai sustiprino transliacijas užsieniui 
svetimomis kalbomis.Pvz.,pereitais motais tos transliacijos spalio mėn.per 
Maskvos radijų apėmė tik 483 vai.ir 55min.,o šiemet balandžio pabaigoj-jau 
582val- 30 min£Transliacijos duodamos 31 kalba.Transliacijos sustiprintos 
engiu, vokiečių,italų,ispanų, prancūzų, V.Rytų tautų ' ’ kalbomis;mažina
mos -satelitų kaj.bumis.
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-Sovietų karių organo "Krosnaja Zviezda” pulk. I.' 1951,Nr.ll .Puk-
chcvskis,komentuodami Stalino brošiūrų "Apie didįj 3
karą",algkiai pasisako kokia vra sov.armijos "išla: 3",
būtent -sugniuždyti "kapitalistini, apsupimų".Tam tissiol Sov.Sąjunga turi 
būti kaip reikiant pasiruošus', smogti "lemiamąjį smūgį" ir "laimėti paska
tiną kovų".SSSR pradėjo savo eritonijų didinti ir užėmė Rytų Lenkiją, 
Pabaltijo valstybes su Besarabija ir puolė Suomiją,kaip pažymi rašydama 
apie minimuosius komentarus P.1A, kaip tik tuo motu,kai jai pagal sudary
tųjų MolotovovRibbontropo sut.rtį buto garantuotas absoliutus saugumas. 
Todėl minimoji agresija buvo įvykdytu ne sava sienoms apsaugoti, bet tuo 
būdu susidaryti patogiausiems > ozicijoms"kapitalisti:iiam apsupimui" pul
ti.Sovietinė ideologija reikaluja kiekvienų karų paversti tėvynės karu, 
tautos karu.Ir kai sovietinės tautos įsitikino, kad vokiečiai kariauja ne 
su sovietiniu režimu, bot.su j.is, karo v .-.indas ir jo išeitis visai pasi
keitė.Todėl ir dabar sovietai -bengiasi arcurikioSius pavaizduoti kaip ne 
kovotojus prioš oovietinį rėžimą, bet prieš rusų ir kitas tautas.
-Aukštutinė Silezija virsta centru visos sovietinės Rytų Europos karinės 
pramonės.Bot rusai juo tolyn, juo vis daugiau iš jos išstumia lenkus. 
PIA Nr.20/51 žiniomis, Lenkijoj įvest4, judėjimo suvaržymairkelionėms to
liau kaip 30 km. reikia spec. leidimų.Tuo būda norima dar griežčiau kon
troliuoti gyventojus.Taip pat numatomi suvaržymai kelionėms į didesnius 
niostastVaršuvą.Gdynią, .<roclawlį ir Rodžių.
-Prie ko priveda kcm. propaganda jaunimų,parodo kad ir šis būdingas pa
vyzdys. PrmoUzi jo j 17 m. moksle:.vis Claude puūooni su savo draugu B.Petit 
kaip ."privatinio rezistencinio sąjūdžio" nariai, kuris turėjo išeiti į 
viešumą soviotoms okupavus Psanoūzijų,savo žaidimų draugą Alainą Guyader 
"nuteisė mirti" ir nušovė.Alainų nužudę"jau dabar" sakėsi todėl, kad jei 
Sovietai būtų užėję į Prancūziją,jis butų nuo jų bėgąs.Žudikus suėmė Ma
lūno policija.Ir tokių yra ne vienas.
-Amerikiečiai vis smarkiau stiprina propagandines priemones prieš bolše
vikus.Tačiau paskutiniame "LOOK" žurnalo numery jų pasižymėjus gen.tfede-- 
moyeris pareikalavo psichologiniam karui prieš sovietus vesti tiesiog mi
lijardų dolerių ir Sovietams mašti jų pačių ginklais.Tačiau yra it tokių 
kurio vienų psichologinių priemonių tinkslmg mu,, kad ir turinčių tam 
reikalui nuteikti ir paruošti visiems galimiems įvykiams savųjų tautą ir 
visą pasaulį - smrkiai abejoja,
—Pareitais metais Berlyne,šiemet kovo-balandžio mėn,Dioseldorfa,o gegužės 
mėnesį Mionchene,Vokiečių mono rūmuose, buvo atidaryta vokiečių pabėgėlių 
paroda,pavadinta "Vokiečių, tėvynė Rytuose". Ją globoja vokiečių vyriausybė 
su kancleriu Adenauoriu nSoky.Paroda suruošta rūpestingai ir stengiasi
vokiečių teises į žemas Rytuose pagrįsti imperatorių,popiežių,karalių ir 
hercogų prė v’1sg-fJani n arba su kaimynais jiems sudarytomis naudingomis su— 
tartimis.Apie nenaudingas tylima.Lietuviai ir Lietuva per daug nepuolami, 
nors Klaipėdos kraštas taip pat figflruo.ja tarp tų atgautin-., žemiu ir nors 
šiuo metu vokiečiai sakosi oficiali’! laikąsi politikos,kad pripažįsta 1933 
ar 1937 m. sienas.Vokiečių vyriausybė visų iš anapus Oderlo-Neisės repat
rijavusių ar ištremtų vokiečių turtą vertina pie 11 milijardų RM, o Sude
tų vokiečių -apie 30 milijardų,

Lietuviams toji pobode verta dėmesio tuo, kad joj išstatyta visa eilė 
originalių dokumentų, kerių bent po vienų filminę kopiją labai praverstų 
ir mūsų istorikams„Tarp tų dokumentų,ovz.,randama ordino dodžiojo magistro 
Konrado von Rotenstoinc sudarytų su .Jogaila, kuris vadinamas "didžiuoju 
Lietuvos karalium".ir jo broliu Skirgaila sutartis dėl 4 metų taikos 1382 n, 
1398 m. Gardino sutartis sa didžiuoju kunigaikščiu Vytautu,patvirtinta 2 
dideliais ir 1 mažesniu antspaudu; be to, 1397 n. didžiojo magistro Win- 
richo von Knipradės sudaryta 10 motų taikos sutartis su Jogaila ir Kęstu
čiu, Torno talkos sutartis.14S5 m. spalio 1941 patvirtinta Lenkijos kara
liaus ir jo didiku net 20 antspaudų, 1529 karaliaus Zigmanto^aąiyąšyta tarp 
Prūsų ir Lietuvos draugystės atnaujinimo sutartis etc.7/, asxdxo
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