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„S t a 1 i n a s yra belaisvis“
Atstovi) rūmai priėmė DP 

įsileidimo įstatymo projektu
Washingfonas (Dena/INS). JAV 

Atstovų rūmai penktadienį priėmė įstatymo 
projektą, kuriuo leidžiama per ateinančius 
dvejus metus įvažiuoti į JAV iš Vokietijos, 
Austrijos ir Italijos 200.000 DP.

Įstatymo projektas pasiųstas abiejų rū
mų komisijai suderinti nuomonių skirtu
mams.

Tuo pačiu metu atstovų rūmai nutarė įsi
leisti į JAV 2000 Čekoslovakijos pabėgėlių, 
kurie po vasario perversmo Čekoslovaki
joje iš jos bėgo.

Senato priimtas pasiūlymas įsileisti 18.000 
buv. šio karo metu lenkų karių atstovų rū
muose buvo atmestas.

Neįsileido imigranti; jngoslavu
Buenos Aires (AFP). 240 iš Italijos atvy

kusių kroatų, slovėnų ir serbų Argentinos 
įstaigos neleido išlipti į krantą.

Jų vizos buvo tvarkingos, bet atrodo, kad 
bus įsikišusi Jugoslavijos pasiuntinybė, 
stengdamas; įkalbėti, . jog šių imigrantų 
tarpe esąs didelis skaičius buvusių ustašų 
ir kolaborantų.

Truputi atšaldo
Bad Nauheimas (Dena). Iki penktadienio 

po pietų iš kompetentingų įstaigų nieko ne
buvo pranešta dar nei apie sąlygas, nei 
apie terminą nei apie būdą valiutos refor
mai Vokietijoje vykdyti.

Paskutinėmis dienomis iš įvairių pusių 
paskelbtuose pranešimuose dėl valiutos re
formos, kur iš dalies numatoma net ir kei
timo suma vienam asmeniui bei likusių pi
nigų nuvertinimą buvo kalbama, kaip paty
rė Dena buvo tiktai spėliojimai ir kom
binacijos, jokiu būdu nepagrįsti valdiniais 
pareiškimais.

Muštynės DP stovykloje
Mūnchenas (Dena). Trečiadienį vėlai va

kare Feldafingo DP stovykloje kilo maištas, 
kurio meili buvo sužeista, iš dalies sunkiai, 
keturi DP ir du sargybiniai. Tas maištas, 
pasak amerikiečių karines įstaigas Mūn- 
chene, penktadienį buvo visai numalšintas.

Apie to maišto motyvus, kuriam vadova
vo du graikai ir kuriuose su peiliais, laz
domis ir akmenimis dalyvavo per 200 sto
vyklos gyventojų, ikj šiol nepateikiama jo
kių smulkmenų.

Tvarka stovykloje grįžo naktį į ketvirta
dienį, kada į stovyklą atvyko vienas ameri
kiečių pulkininkas leitenantas su būriu ka
rių. Tačiau maištas atgijo dar kartą, kai 
ketvirtadienį einant per stovyklos rajoną 
buvo apmušta sargyba.

Rūpestis dėl prieauglio
Tokiją (AFP). Gimimų pagausėjimas ir 

mirimų sumažėjimas kunkina Japonijos gy
ventojų problemą, sako gen. McArthuras, 
sąjungininkų vyr. kariuomenės vadas, savo 
paskutiniame okupaciniame pranešime. Da
bar Japonijoje yra per 70 mil. gyventojų. 
1947 m. vienam tūkstančiui gyventojų teko 
343% gimimų ir tik 14,4 °/o mirimų.

Lenki) protestas Vatikane
Varšuva (AFP). Lenkijos katalikų jau

nuomenės organizacija ir Lenkijos moterų 
lyga įteikė popiežiui Pijui protestą dėl ne
seniai pasiųsto ganytojinio laiško Vokieti
jos vyskupams, kuriame jis pasmerkė vokie
čių ištrėmimą iš Lenkijos vakarų.

Lenkijos katalikų studentų konferencija 
priėmė rezoliuciją, kurioje sakoma, jog vi
sa Lenkija pasipiktinusi, kad popiežius at
sistoja antilenkiškoje pozicijoje ir atmeta 
Oderio Neisės liniją.

Manoma, jog Poznanės vyskupas netru
kus vyks į Rymą, kad painformuotu 
popiežių apie jo laiško veikimą lenkų tafpe.

Nuskendo per 150 keleiviij
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Sprogus 

penktadienį ant minos užplaukus danų 
„Kjobenhavn“ garlaiviui bus žuvę per 150 
asmenų. Nelaimė laikoma didžiausia Da
nijos laivininkystės istorijoje.

Lig šiol nepatikrintomis žiniomis, kata
strofa įvykusi dėl to, kad sprogusi mag
netinė mina, kurių daug primėtyta buvo 
paskutinio D. karo metu.

žuvusiųjų apytikrį skaičių bus galima 
nustatyti iš artimųjų ir giminių pareiški
mų.

Oak Ridgė (AFP). „Stalinas yra komu
nistų partijos politbiuro belaisvis”, pa
reiškė prezidentas Trumanas Oak Ridge pa
sakytoje kalboje.

Prezidentas pridūrė esąs tikras, jog ge
neralisimas norįs tesėti savo pažadus, bet 
tai daryti jam trukdąs politbiuras.

Pagaliau prezidentas Trumanas pridūrė, 
kad sovietai ir JAV galėtų susitarti priė
jusios įsitikinimą, jog tai yra jų pačių ir 
pasaulio interesas.

Politiniai.stebėtojai mano, jog prezidento 
kalba rodo, kad Amerika nekeis savo da
bartinio politikos kurso. JAV neketinančios 
pradėti derybų su sovietais, kurios būtų ža
lingos kitoms valstybėms arba prieštarautų 
Amerikos principams.

Trumanas pirmą kartą oficialiai patvir
tino, jog buvusi sėkminga Amerikos užsie
nio politika, kuri remiasi priemonėmis J. 
Tautose, užsienio valstybių ūkiniu rėmi
mu ir bet kokio teritorinio plėtimosi arba 
egresijos atmetimu.

Stebėtojai pabrėžė, kad prezidentas savo 
kalboje nepaminėjęs JAV atsiginklavimo ir 
jo žodžiuose nesą galima įstebėti jokio gra-
symo sovietams. Iš to jie daro išvadą, kad 
JAV stengsis nebloginti padėties.

Šių stebėtojų nuomone Amerikos politika 
remiasi tvirtu įsitikinimu, kad jei bus gali
ma karo išvengti per ateinančius trejus ar 
ketverius metus ir jei Amerikos paramos 
pagalba pasiseks pašalinti karo sunaikini
mus ir tuo būdu grįš gerovė, tai atitinka
mu mastu grįš taika ir komunizmas neteks 
savo patrauklumo.

Marshallis teberagina nesulaikinti pasitikė
jimo

Washingfonas (Dena / INS). Marshallis 
griežtai pasmerkė atstovų rūmų nutarimą 
Europos pagalbos sumą apriboti, skiriant ją 
vietoje 12 mėnesių 15 mėnesių. Tas trum
pinimas yra mažiausiai pastebimas, bet yra 
labiausiai remiamas. Marshallis abejoja, ar 
amerikiečių tautą pakankamai supranta, kiek 
tos 16 Europos’ valstybių turėjo parodyti 
drąsos, kad nepaklustų viešai ir grasinan
čiai stipriausios Europoje vyriausybės opo
zicijai, norėdamos į Europos pagalbos 
programą įsijungti ir JAV pasitikėti.

Atomo tyrinėjimas J. A. Valstybėse
Washingfonas (AFP). Viename konfiden

cialiame pranešime atstovų rūmų aproba
vimų komisijos pakomisei Lilienthalis, ci- 
vilės atominės energijos komisijos pirmi
ninkas, pareiškė, jog dabar vykdomi inten
syvūs tyrimai Rochesterio universitete, no
rint nustatyti radijo aktyvumo įtaką žmo
gaus kūno audiniams ir surasti priemones 
apsaugai nuo tų spindulių atominio karo 
atveju. .

„Dabartinės mūsų žinios yra labai spra
gėtos”, pridūrė Lilienthalis.

Atominės komisijos generalinis 'direkto
rius Carollis Wilsonas nuo savęs pareiškė, 
kad

1. iš Eniwetoko bandymų gali atięasti 
naujų ginklų, griežtai ’skiriančius! nuo da
bar žinomųjų;

2. pradinių medžiagų gamyba, laikoma 
aukštame lygmenyje;

Bolševikams pasitraukus, visoje Lietuvoje buvo atrasta apie 60 didesnių 
arba mažesnių masinių žudynių kapų. Mūsų nuotraukoje viena iš tokių 

vietų, atkasus nukankintus lavonus.

Jeigu kova dėl Euęo'yos atstatymo bus pra
dėta ant susiaurintos platformos, pasiseki
mo galimybės bus žymiai ribotesnės. Mar- 
shallis dar kartą pastebėjo, kad atstovų rū
mų priimtas pagalbos programos apkarpy
mas ERP paverčia tik paramos programa.

Tos programos tikslas Vakarų Europos 
ūkį iki 1952 m. padaryti visai savarankų ne
bus pasiektas, jeigu kongresas patvirtins 
tos programos apkarjpLL, 25*/«.

Jis dar kartą pabrėžė padarinius, kurie 
dėl to Europoje kiltų. „Mes žadiname juose 
jausmą, kad jie negali mumis pasitikėti”, 
tarė Marshallis. „Mes paliekame juos labai 
pavojingoje nuotaikoje. Visa Amerikos už
sienio politika yra labai priklausoma nuo 
Europos kraštų paąitikėjimo. Kiekvienas 
kongreso atsisakymas tą pasitikėjimą remti 
galėtų sukelti toli siekiančių padarinių 
Amerikos užsienio politikoje”, aiškino 
Marshallis.

Vakarų unijos susidarymą Marshallis pa
žymėjo kaip tiesioginį kongreso priemonių 
pasisekimą, priėmus Europos pagalbai pir
mutinę 5,3 milijardų dolerių sumą.

Atėjo metas gromulti
Berlynas (Dena). Britų licenzijuotas ber

lyniškis „Sozialdemokrat” penktadienio nu
meryje gvildena tarptautinę situaciją ir pri
eina išvadą, jog neatrodą, kad Kremliui 
būtų naudinga dar ir toliau .aštrinti tarp
tautinę padėtį. Ir po 1. D. karo, praėjus 
pirpiam „learo komunizmo” eriodui, prasi
dėjęs „reliatyvios stabilizacijos” laikotarpis. 

, Laikraštis išvedžioja, kad dabar praside
dąs sovietų įtakos sferos konsolidavimas. O
negalint besutrukdyti V. Europos atstatymo 
programos, sovietams tenka ieškotis kitų 
metodų, kaip smelktis į kitus kraštus.

Per Berlyno krizę Iškilę aikštėn priešta
raujančių tendencijų^ Nors nepraeiną nė 
dienos be „adatos dūrio”, bet esą aišku, 
jog iš aukščiausių sovietų sluogsnių turinti 
būti direktyva krizės neprivaryti lig kraš
tutinumo.

„Ar pradės iš naujo derėtis?”, klausia 
„Sozialdemokra.t” ir paaiškina: Washingio- 
nas jaučiąs savo stiprybę, bet vis dėlto nė

3. Amerikos aviacija Oak Ridge daro 
bandymus, kad atominę energiją pritaikytų 
lėktuvams varyti;

4. karo lėktuvai, galimas dalykas, bus va
romi atomine energija per penkerius ar de
šimt metų nuo šiol.

Ir Hoflmanas prieš atstovų rūmų nutarimą
Washingfonas (Dena/Reuteris). ERP ad

ministratorius P. Hoffmanas senato apro
bavimų komisijoje pareiškė, kad atstovų 
rūmų priimtas nutarimas 26 % apkarpyti 
Marshallio planą reiškia pilną sustabdymą 
mašinų ir kitų panašių „atstatymo” gėrybių 
teikirną Europai. Produktyviausia ir svar
biausia tos programos dalis daugeliui prak
tiškų tikslų turėtų būti anuliuota.

Amerikiečiai baudžia. Amerikiečių teismas 
Berlyne nuteisė dar penkis 16—20 metų am
žiaus jaunuolius, kurie telkė šalininkus so
vietų vykdytam referendumui. (D).

Dvišalės ERP sutartys
Washingfonas (Dena/INS). JAV užsienio 

reikalų ministerijos pranešimu, D. Brita
nija, Prancūzija ir Danija pirmosios iš 16 
ERP valstybių pradėjo abišales derybas su 
JAV dėl Europos pagalbos programos.

16 Europos valstybių tas dvišales sutartis 
su JAV turi sudaryti lig liepos 3 d.

Austrijos nota
Londonas (Dena/Reuteris). Penktadienį 

iš gerai informuotų sluogsnių pranešta, 
kad Austrija pasiuntė sovietams notą, pra
šydama aiškiai pasakyti savo pažiūrą dėl 
Jugoslavijos teritorinių ir reparacijų pre
tenzijų iš Austrijos. Londoniškė užsienio 
reikalų ministerių pavaduotojų konferen
cija dėl Austrijos niekais nuėjo pirmosio
mis gegužės mėn. dienomis, sovietams pa
rėmus Jugoslavijos pretenzijas iš Austri
jos.

Notoje Austrija nurodo, kad negalinti 
patenkinti Jugoslavijos pretenzijų.

Taikos siekimas ir apsimetimas
Atėnai (Dena/Reuteris). Diplomatinis 

Graikijos atstovas praneš# savo užsienio 
reikalų ministeriui, kad Bulgarijos ambasa

nelinkęs pradėti artimesnius pasitarimus. 
Anglai irgi maną, kad nesą neįmąnoma to
kioms deryboms įvykti. Prancūzijos skrupu
lai išryškėję jau Londone. Baigdamas laik
raštis rašo, kad nurodytosios tendencijos 
galinčios nudelsti priemones, kurios reika
lingos Vokietijos ūkiui į darbą paleisti. Ge
riausiu atveju galį iš to atsirasti progų la
biau negu lig šiol teisėtiems, Vokietijos 
interesams ginti.

Suvienyta Vokietija
Londonas (Dena/Reuteris). Tarptautinis 

Europos klausimų studijavimo komitetas 
piaėjusios savaitės gale kreipėsi į visus są
jungininkų ministerius pirmininkus, rei
kalaudamas steigti suvienytą Vokietiją, 
kurioje vienodai reikštųsi rytinių ir va
karinių valstybių įtaka.

Komitetas yra sudarytas kovai su tota- 
lizmu, kylančiu iš kairės ar dešinės. Jis 
yra sudėtas iš 2. karo sąjungininkų žymių 
valstybininkų, ekonomistų ir pramoninin
kų.

Komiteto reikalavime toliau sakoma, 
kad tokiu būdu suvienyta Vokietija galin
ti pasidaryti „taikinga jungtimi“ tarp Ry
tų ir Vakarų ir labiau galimas dalykas, 
kad pasisektų susitarti, nekaip kraštui 
esant padalytam į dvi konkuruojančias 
dalis. Tik bendras sutarimas dėl Vokieti
jos problemos gali išsaugoti taiką, sakoma 
tame dokumente.

Komitetas yra Vokietijos federacinės 
konstitucijos šalininkas ir reikalauja iš so
vietų Stalino neseniai J. A. Valstybėms 
padaryto pareiškimo nuoširdumą įrodyti 
tuo, kad leistų rytinės zonos delegatams 
dalyvauti Londono konferencijos rekomen
duotame steigiamajame susirinkime.

Dokumente pabrėžiamas nacinių ele
mentų drąsinimo pavojus. Sovietai kalti
nami pataikavimu vokiečių nacionalizmui, 
o vakariečiams prikišamas nunacinimo ir 
plieno pramonės kontrolės decentralizavi
mo nepasisekimas. „Nebūtų daug vargo,

Palestinoje paliauba nesilaiko
Kairas (Dena/Reuteris). Penktadienio va

kare paskelbtame komunikate JT Palestinos 
tarpininkas grafas Bernadotte išleido ko
munikatą, kuriame sako, kad nuo ginklų pa
liaubų pradžios jis gavo 4 skundus dėl ta
riamo paliaubų sulaužymo iš žydų ginkluo
tųjų pajėgų pusės.

Bernadotte ST paskirtuosius stebėtojus 
tuojau pat pasiuntė į nurodytas paliaubų 
sulaužymo vietas reikalo ištirti ir tučtuojau 
jį informuoti.

Nors ankstyvą penktadienio rytą oficia
liai Palestinoje buvo nutraukti karo veiks
mai, arabai, pasak Reuterį, vienai valandai 
parslinkus nuo paliaubų pradžios, pranešė, 
kad Jeruzalėje prie Damasko vartų žydų 
kulkosvaidžio šūviais buvo nušautas vienas 
arabų legionierius.

Kovos veiksmai, kaip AFP informuoja iš 
Damasko, vyksta ir Sirijos fronte, kur kalti
nami žydai, sulaužę ginklų paliaubas.

Sirijos sostinė, Damasko, naktį į penkta
dienį buvo pirmą kartą užpulta žydų lėk
tuvų, kurie iš didelio aukščio numetė 
sprogstamųjų ir padegamųjų bombų. 

dorius J. A. Valstybėse gavę* savo vyriau* 
sybės įgaliojimus tuojau su Graikija dery
boms pradėti dėl normalių santykių atnau
jinimo.

Tuo pat metu patikimi komunistų sluogą- 
niai Atėnuose praneša, kad jie gavę ii 
partijos instrukcijas susitaikyti su Graiki
jos vyriausybe, nors reikėtų ir didelių nuo
laidų daryti.

Vyriausybės sluogsniuose tat laikoma su
kilėlių generolo Markoso „taikos ofenzy
vos” dalimi.

Spaudos platinimo monopolis
Berlynas (Dena). Pasak Deną, sovietų ka

rinio gubernatoriaus payaduotojas išleido 
įsakymą visą spaudos platipimą kioskuose 
ir per paštus iš privačių rankų perimti it 
pavesti valdinei organizacijai arba sovietų 
licenzijuotai partijai. ,/ į

Ncatgaunami lenkųZVaikai.
Varšuva (Dena). Lenkijos vyriausybės 

informatorius V. Groszas apkaltino britų 
Vokietijos okupacinę valdžią, kad pasta
roji atsisakanti grąžinti karo metu į Vo
kietiją atvežus lenkų vaikus.

Lenkai oficialiai priskaičiuoja buvus Iš- 
gabentų 200.000 vaikų, iš kurių sovietų zo
noje būta ir grąžinta į Lenkiją tik 20.000 
vaikų. Iš vakarinių zonų lig šiol terepa-
triuota tik 8000 vaikų. Informatorius to
liau pareiškė, kad repatriavimo problema 
teliečianti tik britų, o ne amerikiečių ir 
prancūzų zoną.

Sustabdė kllnojimąsl
Berlynas (Dena). Asmenų kilnojlmasfs 

iš sovietų zonos į vakarines zonas tuo tar
pu sustabdytas. Anksčiau išduoti leidimai 
įsakyta pertikrinti. Uždaryti 3 perėjimo 
punktai persikeliantiesiems. , 

sakoma dokumente, palenkti vokiečius, 
kad jie ir vėl savo balsus atiduotų nacių 
partijai“.

Komitetas mano, kad neatrodo, jog „da
bar“ galėtų kilti naujas karas Europoje. 
Būtų klaida prileisti, kad busimosioms de
ryboms žalingos .įtakos turėtų galimo ka* 
ro baimė.

Antisemintizmas Vokietijoje tebesąs ne- 
sumažėjęs, o vokiečių galvosena menkai 
tepakilusi po nacių režimo žlugimo.

Naujasis P. Afrikos ministeris pirminin
kas Dr. Danielis Malanas turįs programą, 
panašią į fašizmo. Padėtis P. Afrikoje ir 
Argentinoje esąs įspėjimas pasisaugoti už* 
sienyje nacionalsocializmo ir fašizmo dok
trinos galybės ir jos žygių.

Vokiečių maitinimas žymiai pagerės
Frankfurtas (Dena). Vokietijos maitinimo 

administracija paskelbė liepos mėnesiui ra
cionus, kurie bus padidinti iki 1700 kalo
rijų per dieną. Riebalų bus skiriama nor
maliam vartotojui 700 g, žuvų 1000 g, sū
rio 125 g, džiovintų vaisių 1000 g, be to, 
liepos mėnesį ‘numatyta kiekvienam varto
tojui po 8000 g ankstyvųjų bulvių. S. m. 
ankstyvųjų bulvių derlius yra labai geras, 
ir gyventojai galės būtį laiku aprūpinti.

Toliau kiekvienas suaugęs gaus 10.000 g 
duonos, 1.500 g kruopų, 100 g mėsos, 5 
kiaušinius, 30QO g nugriebto pieno.

Įvykus paliauboms autostrada tarp Tela- 
vivo ir Jeruzalės penktadienį buvo leista 
naudotis žydų susisiekimui.

Suomių vyriausybė penktadienį nutarė 
pripažinti de facto Izraelio valstybę.

Britų žemuosiuose rūmuose darbiečių at
stovas Leveris iškėlė klausimą pripažinti 
Izraelį. Britanijos valstybės sekretorius 
Mayhew į tai atsakė, kad toks pripažinimas 
reikštų atvirą intervenciją, dėl kurios viena 
pusė būtų preferuojama.

Tai apsunkintų bendrąjį uždavinį ir tar
pininkavimą.

Arabų ultimatumas
pamaskas (Dena/Reuteris). JT Palestinos 

tarpininkui grafui Bernadottei arabai įteikė 
ultimatumą, kuriame grasoma „puolimu 
visuose frontuose”, jeį žydai lig sekmadie
nio 13 vai. Vokietijos laiku nepradės griež
tai laikytis paliaubų sąlygų.

Oficialiame Sirijos komunikate iš sekma
dienio kalbama apie tolesnius paliaubų pa
žeidimus Palestinoje. Į sekamdienio naktį 
žydai puolė Libano fronte.
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DAŽNĖJA BALTŲ GRABŲ EISENOS . . .
Nors jau 7 metai suėjo nuo tos dienos, 

kai Lietuvos žemė ir žmonės pirmą kartą 
pergyveno didįjį 1941 m. birželio 14 die
nos terorą bei nežmoniškas bolševikų iš
galvotas gyventojų deportacijas, tačiau ši 
diena tebėra mūsų akyse ir širdyse kaip 
žemiausio žmogaus pąniekinimo piktasis 
simbolis. -Tuo tarpu, kai visa eilė tautai 
skaudžių atminimų likosi užuomarštyje, 
birželio keturioliktoji {amžinta kaip di
džiojo tautos gedulo ir susikaupimo diena. 
Ją atminus prieš mūsų akis sustoja ne
laimingųjų aukų veidai, kurių gal jau di
džiosios pusės nėra gyvųjų tarpe ir ku
rių kapai iš šaltos Sibiro žemės išsiskiria 
gal vien tik aukštesne žole. Netekę savo| 
Tėvynės, mes, .V. Europoje gyvenantieji 
tremtiniai, jaučiame gerai, kaip sunku 
jiems gyventi priešo žemėje ar mirti tame 
nesvetingame kontinente.

Birželio 14-ojl mūsų mintyse dieną nak
tį gyva ir dėl to, kad ji kasdien kartojasi 
kovojančioje Tėvynėje, kad daugiau ar 
mažiau baisesne forma trėmimai tebevyk
sta toliau ir kad ten gyveną žmonės gy
venimą pirm laiko keičia mirtimi.

Mes neturime pilno vaizdo, kas šian
dien vyksta anapus. Tačiau visa tai jau
čia širdys ir protas. Jo išvadžiojimus pa
pildo betarpiškai gaunamos Žinios iš ana
pus, ypač per Bendrojo Demokratinio Pa
sipriešinimo Sąjūdžio vyrus. Iš visų šių 
Šaltinių aiškėja, kad birželio 14-oji ten 
dažnai kartojasi, kad moterys su vaikais 
turi lygias teikės, nes vienodai tremiami i 
Sibirą bei \jKaŽachstaną, neišskiriant nė 
mažų kūdikių^,

TEBEAIDI MVD AUTOMOBILIŲ MOTO
RŲ IR VERKSMŲ GARSAI.

Apie dabartinės bolš. okupacijos vykdo
mus trėmimus tarp kitko patiekiama to
kių žinių:

„Tai buvo 1945 m. rugpiūčfo mėnesi, kai 
Prienų, Balbieriškio valsčių, Paprūdžlų, 
Medinų, Medvišių ir kitų kaimyninių kai
mų gyventojus pažadino nakties metu 
stiprus motorų dūzgimas. Rytmetį paaiš
kėjo, kad partizanų Šeimos tremiamos i 
Sibirą. Rytmetį apie 10 vai. motorų dūz
gimas vėl pasikartojo ir dažnai buvo gir
dėti šauksmai: „Sudiev, -Tėvyne! Broliai 
lietuviai, sudiel . . . Ant kiemo gulėjo avių 
viduriai ir odos, kambariuose pagalvių 
plunksnos ir sudraskytos knygos bei po
pieriai, langai išdaužyti, krosnis sugriau
ta, grindys išlupinėtos, aviliai išsvaidyti 
po sodą. Išvežti buvo šie kelmynai: Ma
žeikai, Vyšniauskas, Matusevičius, Siau- 
rusevičius, ir Urbonas su šeimomis.

f Tai tik viena iš daugelio mums jau Ži
nomų scenų. O jos nuolat kartojamos ne 
tik 1945 metais ir ne tik Suvalkijoje . . .

KRA8TAŠ, 18 KURIO MAŽAI KA3 
GRĮŽTA

— Tiesa, pareina kai, kurie iš kalėjimo — 
rašoma toliau BDPS biuletenyje, — bet 
sutinę iš bado, be sveikatos. Štai neper
seniausiai parėjo iš kalėjimo Keturvala
kių gyventojas- Kostas Kailius, išlaikytas 
be teismo du metu, sutinęs, be sveikatos. 
Buvo suimtas vien tik dėl nepagristo Įs
kundimo. Jisai net buvo išvežtas Į Komi 
kraštą, už Uralo kalnų, kur medžiai neau
ga, kur tik elniais ar šunimis važinėja.

Kiti sugrįžę yra mažakalbiai ir nė vie
nu jų, nė savo artimiausiams bičiuliams,

nenori pasakoti apie gyvenimą ten, kur 
mirtis viešpatauja. Pagaliau, kam juos 
klausinėti. Ar gi ir taip neaišku? /

ARTYN PRIE MIRTIES ATVERTO 
SLENKSČIO.

Toliau patiekiame laišką, rašytą lietu
vio iš vieno sovchozo Sverdlovsko srityje, 
kur jau nuo seniai kamuojasi tūkstančiai 
lietuvių. Laišką pradeda cituotu iš atmin
ties Brazdžionio eilėraščiu:

„Visam pasaulyj aidi skaudūs mūsų 
žingsniai —

visų šalių, visų dienų, visuos keliuos, 
artyn, artyn vis prie mirties atverto 

slenksčio
ir niekad niekad atgalios . . .

Po to rašoma:
„Šiandien netaip ryškiai jaučiu ištrėmi

mą, kaip kitomis dienomis: gavau Tavo ir 
mamytės laiškus. Šiandien, vėl mokėjau 
juoktis ir būti žmogumi.

Antrasis pavasaris užklupo mus ištrėmi
me. Visi kaip vienas pajutome, kaip nepa
prastai pasiilgome savo mažutės tėvynės, 
dieną ir naktį girdėjome mus šaukianti 
Nemuną, matėme baltas alyvas, o kalnuo
se šypsojosi mėlynakės žibutės . . . Taip, 
mano gerasis broli, mes galvojame apie 
pavasari tėvynėje. Jis nuostabiai turėtų 
būti gražus. Ar grįšime mes kada?

Man buvo skaudu skaityti žodžius, ku
riais išmėtinėjai už nerašymą. Sakai, kad 
mes užpykę. Taip tu galėjai taip pagal
voti. Dažnai galvoju, kad tėvynėje be ta
vęs ir mamytės nieko neliko. Tik vieną 
kartą pamatyti, vieną kartą broliškai ap
kabinti širdis taip trokšta. Norėčiau Įla
šinti kraują 1 rašalą, kad tu tik patikėtum 
mano Žodžiams?

Feliksas nėra sveikas, tačiau, nežiūrint 
to, nepaprastai daug dirba, labai dažnai 
net 18—20 valandų per parą. Pasidarė 
panašus j „mūką".

MERGAITE, KURI IŠ BADO VALGO 
SAVO PARAZITUS

Bet verskime toliau krauju iš ten rašy
tus laiškus:

— „Dabar pačios juodžiausios dienos iš
trėmime. Iki naujo derliaus nevisi išliks. 
Rinkoje nieko nėra, išskyrus pieną. Per
kame visokias sėlenas ir mokame pasa
kiškas kainas. Bulvių sunku gauti. Vakar 
pirkau 4 bulves ir sumokėjau 16 rublių. 
Keturios bulvės -penkiems žmonėms . . .

Manau supranti sotumą. Kaip būtų ge
ra, kad gautume dažniau tokių miltų iŠ 
savųjų. Mes nelaukiame kvietinių. Kiau- 
liamilčiai ir tai pergerai.

Kai sniegas nutirpo, žmonės miniomis 
išėjo 1 sovchozo laukus ir kasė pernykš- 
čias užsilikusias bulves. Šiandien mačiau 
trijų metų mergaitę, kuri rinko nuo sa
vęs parazitus ir dėjo i bumą. Tai yra 
baisu, baisu. Kurie lengviau ginasi nuo 
bado, laukia per dienas grįžimo tėvynėn; 
kurie sunkiau — /šaukiasi išvaduotojos 
mirties ..."
IR KANKINAMI LIETUVIAI NESILEN-

kia Šunims.
Kitame laiške iš Sibiro rašoma:
— „Feliksas vis dar serga. Prie jo pri

sidėjo ir Ramutė. Tiesiog nežinau, kaip aš 
dar laikausi, nes savęs visų mažiausia žiū
riu — man ir kąsnis menkesnis tenka ir 
apavas, ir drabužiai menki. Feliksą atleido 
dėl ligos iš darbo. Neturime nei pinigų,

nei maisto. Vakar skolinau 50 rublių. Nu
sipirkau už juos 2,5 kg bulvių. Tai visas 
mūsų išteklius. Ramutė karščiuoja ir 
prašo gerti. Trečia diena, kaip ji gyvena 
tik vandeniu, nes burnelė nuo karščio 
žaizdota. Kad būtų'lašas pieno, bet tam 
neturime nė kapeikos. Tu tikrai negali 
jsivaizduoti, kokios dabar dienos pas mus. 
Iš kur ir už ką tas visas vargas?
■ Duonos dabar gauname tik 600 gr. ketu
riems. Tu gali Įsivaizduoti, kokia tai yra 
rusiška duona. Ne tiek miltų, kiek supu
vusių, sušalusių bulvių ir sėlenų mišinys. 
Bet ji tokia nepaprastai gardi, ir taip jos 
mažai. Tik beveik visi gavo skilvio ligą. 
Būtų gera, kad tu paubagautum tik duo
nos ir sudžiovinęs bent porą siuntinių pri- 
siųstumei tik jos.- Miltų siųsk tik papras
čiausių, ruginių, miežinių ir avižinių. Jei
gu pasitaikytu, kad kas duotų kvietinių, 
tai pabandyk išmainyti i blogesnius. Mums 
svarbu ne kokybė, bet kiekybė. Žinau 
Tavo sveikatą ir nemanyk, kad lengva tai 
rašyti ir krauti Tju tiek vargo. Tačiau 
skęstantis ir skustuvo griebiasi. Tad gel
bėk mus, gerasis vienintelis broli!

Dėl prašymų (malonės), štai ką pasa
kysiu. Charakteristikos (atseit, užtariančių 
pažymėjimų. Red.) iš niekur negausime ir 
nereikia. Iš viso lietuviška savigarba ne
leidžia lįsti kažkokiems MVD ministrams 
uodegon. Kasdien vis daugiau ir daugiau 
matosi ištinusių, išbadėjusių žmonių, kas
dien dažnėja baltų grabų eisenos, ir dėl 
to norisi dantis sukandus tylėti, nesilenk- 
ti tiems šunims, o laukti savo likimo. Mū
sų tarpe nėra nė vieno žmogžudžio, nė 
vieno vagies ir Išdaviko. Tad velniam tie 
malonės prašymai? Jeigu grįšime, tai grį
šime be jų malonės, jei ne — žūsime, kaip 
žūva tūkstančiai.

VĖL NAUJI NUŽUDYTŲ LIETUVIŲ 
SĄRAŠAI

Paskutiniame BDPS biuletenyje pas
kelbti bolševikų nužudytų lietuvių sąrašai. 
Jin

tikslu parodyti pasauliui ir užsienio lie
tuviams nusikaltėliškus bolševikų darbus 
prieš lietuvių tautą. Tokių nužudytųjų pa
vardžių iš Prienų, Šilavoto, Balbieriškio, 
Sasnavos, Igliškėlių, Veiverių ir Garliavos 
valsčių čia patiekta 197. 
siškai tikslios nužudymo 
1947 metais.

Pažymėtos ir vl- 
datos — 1944 —

tebetęsiamas

1948 VI. 14.

trumpos žinios
D. BRITANIJA'

Lordai nesutinka. 
177 balsais prieš 81 
pasiūlytą aukštųjų 
apribojimą. įstatymo 
tęs aukštųjų rūmų . _ . .
Įstatymų priėmimą delsti dvejus -metus su
trumpinti iki vienerių metų. (D/R).

Pasiuntė nota. Britų užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad Bevinas JAV, Pran
cūzijai ir Sovietų Sąjungai įteikė Dunojaus 
klausimu notą. Notoje keliami klausimai 
nenurodomi. (D).

Britų aukštieji rūmai 
atmetė žemųjų rūmų 
rūmų kompetencijos 

projektas buvo numa- 
tėisę nepageidaujamų

ČEKOSLOVAKIJA
Susirinko parlamentas. Naujasis Čekoslo

vakijos parlamentas, išrinktas gegužės 
30 d., birželio 10 d. susirinko pirmojo po
sėdžio. (D).

IS VISUR

Didžiųjų valstybių 
daug nesisieloja dėl 
mirties ir nesiklauso 
tinių šauksmų. Mūsų 
nų memorandumas

per-

Turi patvirtinti JT. IRO generalinis sek
retorius W. Tuckas pranešė, kad, esą, Aus
trijoje žydų rekrutavimo j Palestiną biurai 
gali vykdyti emigraciją į Palestiną tik tuo 
atveju, jeigu tam reikalui bus duotas JT 
sutikimas. (D).

ITALIJA

Slaptasis karas Lietuvoje:
« )

Sovietu, i
1941 m. birželio 22 d., prasidėjus sovie- 

tų-vokiečių karui; sovietų kariuomenė iš 
Lietuvos skubiai traukėsi, kartu su ja bėgo 
ir sovietų saugumo Įstaigos, populiariai 
NKVD vadinamos, su visais savo skyriais 
ir poskyriais — 00 (osoby odiel — kariuo
menės reikalams), DTO (geležinkelių 
apsauga), PO (pasienio apsauga), EKO 
(ūkinis skyrius), OOS (odiel osoboi sekret- 
nosti — sekimiui pačių NKVDistų) ir kt. 
Atrodo, kad visos šitos Įstaigos turėjo ge
riau už kitas žinoti, kad Vokietija ruošiasi 
karui prieš Sovietų Sąjungą. Jos negalėjo 
nepastebėti didelio vokiečių kariuomenės 
telkimo pasienio rajonuose. Jos turėjo laiko 
pasiruošti visokiems netikėtinumams, ta
čiau karui prasidėjus, paaiškėjo, kad 

s NKVD pasitraukimui nebuvo pasirengusi. 
Greičiausia todėl, kad kaip ir .kituose tota
litariniuose režimuose pavaldiniams drau
dama net galvoti apie galimus nepasiseki
mus ar pasitraukimus. Tas pats vėliau iš
tiko vokiečius. Po kelių metų, vokiečiams 
iš Rusijos besitraukiant, Lietuvos komen
dantas gen. maj. Justas, norėdamas susi
orientuoti padėtyje buvo priverstas klausyti 
Maskvos radijo pranešimų, nors tai buvo 
griežčiausiai uždrausta. Niirnbergo bylos 
metu Reichsbanko valdytojas dr. Schachtus 
skundėsi negavęs leidimo klausyti užsie
nių radijo stočių. Mat, Hitleris tokius lei
dimus buvo davęs vos keletui šimtų patiki-

Matii veikla
vokiečių okupacijos metu 

mų žmonių. Praktikoje, užsienių stočių 
klausėsi milijonai žmonių.

Logiškai galvojant, NKVD* ir visos kitos 
panašios. Įstaigos Lietuvoje turėjo palikti 
savo agentų tinklą, aprūpinti ji radijo siųs
tuvais, ginklais, pinigais ir pan., kad tuo
jau būtų galima pradėti sabotažą ir svar
biausiai — špionažą, tuo labiau, kad to
kio tinklo užuomazga jau buvo. Vos tik Lie
tuvą užėmę, sovietai pradėjo organizuoti 
savp saugumo tinklą Tenka pastebėti, kad 
tam jie jau iš seniau turėjo savo agentų 
tinklą ir bendradarbius, pav. Slavinas, 
Sniečkus, Stromas, Dolskis ir keliasdešimt 
kitų. Bet to sovietinei sistemai buvo per 
maža. NKVD pradėjo mėgsti jai Sovietų 
Sąjungoje įprastą tinklą. Jos idealas buvo 
kas penktą civil) gyventoją paversti savo 
agentu, kariuomenėje ji pasitenkino kas de
šimtu kariu. Tiesa, Lietuvoje to idealo pa
siekti* ji per pirmą sovietų okupaciją nespė
jo, nors ir labai stengėsi. Verbuojama bu
vo Įvairiausiais būdais. Nesivaržyta pavar
toti jėgos, atsirado ir savanorių. Taip pa-, 
vyzdžiui N. raitelių pulko vadą sekti pa
sisiūlė to paties pulko kapitono M žmona. 
Jos darbu „darbdaviai” tiesiog gėrėjosi. 
Ant vieno jos raporto aukštesnysis NKVD 
pareigūnas, kurio buveinė buvo Rygoje, už
dėjo tokia rezoliucija:' „Kto etot ,Ideal 2’. 
(tokia buvo p. M. slapyvardė), očen tol-1 
kovy čeloviek”. Ta pati ponia sekė ir kitus]

Birželio 14-os darbas
Čia pacituoti ir visa eilė kitų kovojan

čio pogrinc^io dokumentų rodo, kad bir
želio 14 pradėtas lietuvių tautos masinis 
naikinimo darbas „stachanovišku“ tempu 
tebevaromas toliau. Pagal pagrįstus davi
nius, Lietuva 1940—1948 metų laikotarpyje, 
trijų okupacijų metu, neteko žuvusiais, 
užmuštais, tremtiniais ir pan. 25% visų 
savo gyventojų, vadinasi, viso ketvirtada
lio ir tai pačių geriausių žmonių.

Pasaulio sąžinė tebėra kurčia
politikai betgi

mažų likimo, net jų 
mirštančiųjų pasku- 
vadovaujančių orga- 

_________ Jungtinėms tautoms 
šiuo reikalu nebuvo išklausytas ir patiek
tas plenumui. Taigi, galima sakyti, kad 
toliau kanceliariško krepšio nenuvažiavo. 
Nė viena didelę ar maža valstybė neįteikė 
protesto sovietiškam okupantui dėl Bal
tijos krašto tautų biologiško naikinimo. 
Teisingai pasakyta, kad pasaulio spauda, 
kuri taip išsamiai su smulkmenomis apra
šo kiekvienos gatvės prostitutės mirtį, 
dažniausia nė žodžiu nepamini mūsų ma
žos tautos kančių, kovų ir laisvės kovo
tojų karžygiškos mirties.

Akivaizdoje naujų ir mirusių mūsų tau
tiečių kapų, šiandieną, birželio 14 dieną, 
prisimenant didžiąją tautos nelaimę, mes 
reikalaujame iš pasaulio politikai vadovau
jančių vyrų suteikti mums bent teisę nu
mirti savoje žemėje. Kz. P.

Uždraudė. Italijos vyriausybė, Įsigaliojus 
ST ginklų paliaubų Palestinoje sąlygoms, 
uždraudė išvykti, iš Italijos j Palestiną mobi
lizuojamo amžiaus vyrams ir išvežti į 
Palestiną ginklus. (D/R).

J. A. VALSTYBES
Mirė Trumano draugas. JAV darbo mi- 

nisteris, kuris buvo ir asmeninjs prezidento 
Trumano draugas, L. B. Schwellenbachas, 
Baltųjų rūmų pranešimu, mirė vienoje 
Washingtono ligoninėje nuo širdies smū
gio. (D/INS).

PRANCUZ1JA

sudaryti Laisvės Kovotojų dalinių,

NKVD kankinimo įrankiai, kurie buvo atrasti Rainių miškelyje, bolše
vikams 1941 m. birželio 22 d. bėgant iš Lietuvos. Prieš nužudant jais 
buvo kankinami Telšių kalėjimo kaliniai: svilinama oda, lupami nagai, 

išduriamos akys, laužomi sąnariai ir tt

Nepritaria. Bendrųjų prof, sąjungų vyk
domoji komisija išleido komunikatą, kuria
me pasisako prieš Londono konferencijos 
rekomendacijas, nes jos reikalaujančios 
Prancūzijos saugumo aukos ir atsisakymo į 
teisę reparacijoms. Kaip žinia, profesinėse 
sąjungose yra komunistų persvara. (D).

Ruošiasi JT. Prancūzijos tautinis susirin
kimas visais balsais pr-.-mė 836 milijonų 
frankų sąmatą Palas Claillot remontui ir 
pritaikymui Jungtinių " autų visumos sesi- • 
jai rugsėjo mėnesi. (D/R).

RUMUNIJA
Pasitraukė. Rumunijos pasiuntinybėje 

Berne spaudos attasche S. Bacisas pasitrau
kė iš savo pareigų. (D).

VENGRIJA
Vyks pasirašyti. Vengri) vyriausybės dele

gacija, vadovaujama mimsterio pirmininko 
L. Dinnyeso, laukiama Varšuvoje, kur pasi
rašys Vengrijos Lenkijos savitarpio pagal
bos paktą. (D).

Pritaria suvalstybiniinui. Vengrų skautų 
sąjunga pritarė konfesinių mokyklų suvals- 
tybinimui ir išreiškė pasitikėjimą vyriausy
be. (D).

. VOKIETIJA
Šiltinė plečiasi. Altottingene šiltinės epi

demija vis plečiasi. Susirgimų užregistruota 
773. Mirties atvejų būta iki šiol 30, ir jų 
skaičius vis didėja. (D).

Sunku atskirti teisybę. Bavarijos žemės 
ūkio ministeris Dr. Schlčiglis Bavarijos kon
stitucijos komisijoje pareiškė, kad* naujosios 
valiutos notos jau pardavinėjamos yra Miin- 
cheno juodojoje rinkoje. Kitą dieną Denos 
atstovui pareiškė, kad jis buvo gavęs nepa
tikrintų žinių iš vieno policijos tarnau
tojo. (D).

Atvyko parama. Viena eskadra sunkiųjų 
Amerikos kombonešių atskrido iš JAV ir 
nutūpė Fiirstenfeldbrūcke. Pagal amerikie
čių vyriausios būstinės, pranešimą tie bom
bonešiai laikina; stacionuos Vokietijoje. (D)

savo vyro kolegas. Net to paties pulko 
kapelionas kun. P atliko panašias funkci
jas, nors jo tiesioginė sfera buvo daugiau 
kitų dvasiškių sekimas. NKVD tam darbui 
sugebėjo suverbuoti ir daugiau kunigų, ta
čiau jų dauguma sugebėjo iki karo pra
džios kitiem per daug nepakenkti. Jų tiesio
ginis v-kas buvo NKVD pareigūnas tūlas 
Martavičius.

Sovietų biurokratijos garbėj tenka paste
bėti, kad ji savo darbą dirbo labai atidžiai 
ir kruopščiai. NKVD siekė, kad kiekvienas 
asmuo jos registruose gautų „Učotnoje 
dielo”, J kurią buvo sutelkiamos pripuola
mai surinktos žinios. Surinktą medžiagą 
laiks nuo laiko peržiūrėdavo vad. operaty
vinis Įgaliotinis, atseit NKVD valdininkas, 
kuris reikalui esant {sakydavo užvesti „die
lo formular”. Dabar jau galima buvo už
tikti rezuliuciją: „Podverbovat kvartirnika”. 
Tas „kvartirnikas” — namų sekėjas - buvo 
ieškomas iš tų pačių namų gyventojų. Bu
vo juo namų sargai, namų ar net buto 
bendragyventojai. Tai rezuliucijai dar tal
kininkavo prierašas: „ustanovit počtovzi 
kontrol”. Taip surinkus pakankamai, 
NKVDistų akimis žiūrint, kaltinamosios 
medžiagos, būdavo dar suorganizuojamas 
išorinis sekimas, kas būdavo besiartinan
čio suėmimo ženklas, nes tokio sekimo 
svarbiausias tikslas buvo neleisti aukai pa
bėgti. Viso tokio milžiniško aparato ir 
kruopštaus darbo tikslas buvo izoliuoti, lik
viduoti, tuos, kurie galėjo kada nors pa
kenkti sovietinei sistemai.

Karui prasidėjus tas rūpestingai puoselė
jamas tinklas išsisklaidė kaip voratinklis 
nuo vėjo. Operatyviniai įgaliotiniai pabėgo, 
kartu su kariuomene, juos pasekė ir „są
žiningesni” agentai , o prievarta suverbuoti |

džiaugėsi nusikratę nuolatinio slogučio. 
Visos vedamos bylos vienos paros laiko
tarpyje virto seno, nenaudingo popieriaus 
krūvomis. Pačią NKVD, besitraukiant, iš
tiko keletas nelaimių. Bebėgant buvo pa
mestos dėžės su archyvais, o karju su jais 
agentų sąrašai, operatyvinių įgalionių už
rašai, pasienio policijos užrašai ir tt. Tokiu 
būdu pirmom karo dienom sovietai liko be 
savo žvalgybos aparato Lietuvoje, o žinių 
iš Lietuvos skubiai buvo reikalingi.

Dar besitraukiant, NKVD stengėsi orga
nizuoti savo naują aparatą. Buvo telkiami 
pabėgę bendradarbiai, milicininkai ir ko
munistai. Iš jų buvo sudaromos grupės ir 
per fronto spragas siunčiamos atgal Į Lie
tuvą. Tinkamai jas apmokyti NKVD netu
rėjo nei laiko, nei priemonių, nei pagaliau 
plano. Dažnai joms būdavo duodam; adre
sai buv. agentų bei bendradarbių, apie ku
riuos manyta, kad jie liko Lietuvoje. Ta
čiau iš paskubomis sutelktų agentų sovie
tai naudos neturėjo. Daugumas atgal siun
čiamų žmonių nė nemanė jiems tarnauti. 
Kiti buvo senųjų bendradarbių išduoti ar
ba pametė ryšį tarp savęs ir centro. ’

1941 m. sovietai šiek tiek atsigavę pra
dėjo sistematingiau organizuoti savo žval
gybą vokiečių užfrontėje, tokiu būdu ir 
Lietuvoje. Iš lietuvių ir kitų tautų pabė
gėlių buvo verbuojami nauji agentai, ku
rie jau geriau buvo paruošti savo darbui. 
Kartu NKVD nenorėjo atsisakyti minties 
sueiti į ryšį su savo senaisiais agentais. 
Dabar jau oro keliu siunčiamiems nau
jiems agentams vėl būdavo duodami senų 

' agentų adresai ir (sakoma juos grąžinti se
najam verslui. Šitie adresai naujuosius ir 
pražudydavo, nes vokiečių kontražvalgyba 
senuosius sekė, dalį pajungė savo tarnybon

ir tokiu būdu naujai atvykusieji patekdavo 
stačiai į spąstus. Kaip charekteringą pavyz
di galima paminėti p. V. C. nuotyki. Tas 
buv. Lietuvos saugumo tarnybos (1919—20 
m.) aukštas pareigūnas metams bėgant 
buvo, kaip sakoma, gyvenimo perblokštas, 
atsidavė alkoholiui ir ... patekęs į NKVD 
rankas pasidarė jos agentu. Vokiečių kon
tražvalgyba jį sekė ir vieną gražią dieną 
pas jĮ prisistatė naujai atsiųstas agentas, 
atvežęs jam linkėjimų nuo „kregždės” (taip 
vadinosi jo buvęs v-kas). To vizito išva
doje vokiečiams nebuvo sunku visą grupę 
likviduoti.

Žaibo karui perėjus l pozicini, sovietai 
gavo laiko susitvarkyti. NKVD Įstaigos 
atsipeikėjo ir pradėjo plačiu mastu ruoštis 
žvalgybos ir diversijos darbui. Visi pabė
gę iš Lietuvos asmenys buvo rūpestingai 
perkošti ir rasti tinkamais sutelkti į spe- 
ciales mokyklas. Taip pat ir prie tuo pat 
laiku netoli Gorkio miesto steigiamos lie
tuvių divizijos buvo Įsteigta sf>eckuopa, iš 
kurios irgi buvo telkiama diversijos dar
bams. Parinkti asmenys iš pradžių buvo 
siunčiami j pereinamąją stovyklą Maskvoje, 
iš kur skirstomi j atskiras mokyklas. Čia 
jau buvo ruošiami radistai, žvalgai, sabota
žininkai ir partizanai. Tuo laiku garsiausia 
mokykla buvo Maskvos Malachovkos prie
miestyje. Tos mokyklos rajonas buvo stip
riai saugojamas. Kursas truko apie 3 mė
nesius. Dėstė patyrę kariuomenės specialis
tai. Jų tarpe buvo ir vienas, nuo seniau 
Sovietų Sąjungoje gyvenęs lietuvis. Šalia 
specialaus mokslo nebuvo užmiršta ir lerri- 
nizmo-stalinizmo disciplina. Kursantus dva
siniai stiprindavo žymūs LTSR veikėjai: 
Paleckis, Liudas Gira ir kt. Įdomu, kad 
pradžioje kursantai toli gražu nebuvo idea-
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DOKUMENTAI KALBA TEISINGUMO VARDU.. •/Jon. Rimašauskas
Birželio mėn. 14—15 dienomis ryškiai iš

kyla prieš akis mūsų pačių išgyventa di
džioji 1940—41 m. lietuvių tautos tragedi
ja. Bolševikų smurtas prieš mūsų valsty
bę ir tautą nesibaigė 1940 metų birželio 
mėn. 15 dienos visų tarptautinės teisės 
nuostatų ir Lietuvos-SSSR vyriausybių 
susitarimų sulaužymų, smurto keliu 
okupuojant Lietuvos teritoriją. Maskvos. 
išbandyti tautų sovietizacijos metodai, tu-1

Netoli Telšių, Rainių miškely, atrastos nužudytos aukos. Daugelio jų ne
buvo galima atpažinti, nes jų kūnai kankintųjų buvo labai sužaloti.

rėjo būti pritaikyti Lietuvos teritorijoje. 
Virš dvidešimties metų savarankaus gy
venimo laikotarpyje visose valstybinio gy
venimo srityse, buvome pasiekę gražiausių 
laimėjimų, sukurdami savąją vakarų dva
sioje kultūrą ir savose mokyklose išugdy- 
dami pačią jauniausiąją inteligentijos kar
ts-

Šitos kultūros sugriovimas ir lietuviš
kosios inteligentijos izoliavimas nuo lie
tuvių tautos, ir buvo pirmaeiliai bolševi
kų uždaviniai.

Jau pačioje bolševikų okupacijos įžan
goje buvo aišku, kad mūsų krašte Mask
vos vedama propaganda, tarnavusi dešim
tims milijonų Rytų Europos gyventojų pa
laužimui ir pražūčiai, neturės nei mažiau
sios dirvos ir sutiks atkaklų lietuviško
sios visuomenės pasipriešinimą. Tam pasi
priešinimui palaužti, kaip kad kalba ra
stieji 1940—41 metų slaptį NKVD doku
mentai, ir buvo bolševikų suplanuotas 
100.000 ramių Lietuvos gyventojų ištrėmi
mas į Sovietų Rusijos gilumą, vergų gy
venimui ir mirčiai. ,

Masiniam ištrėmimui Lietuvoje prade- 
, dama ruoštis 1940 metų rudenį. Vidaus 
j reikalų liaudies komisaras A. Guzevičius 

1940. XI. 28 d. išleidžia „visiškai slaptą“ 
įsakymą Nr. 0054, pagal kurį turi būti pra
vesta registracija ir agentūrinis sekimas 
„apsileidusio antsovietinio ir socialiniai 
svetimo elemento“ Lietuvos terito
rijoje. Kurie Lietuvos gyventojų sluog- 
sniai pirmoje eilėje privalėjo būti įtrau
kiami į „antisbvietinio ir socialiniai sveti
mo elemento“ sąrašus, matome iš vieno

Biržų U. O. NKVD viršininko 1941. I. 30 
d. rašto operatyviniui įgaliotiniui. To raš
to ištrauką, kaip daugeliu atvejų žinotiną 
visiems politiniams emigrantams čia ir pa- 
pateiksime:

„Papildydamas Lietuvos TSR Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisaro įsaką Nr. 0054, 
įsakau atlikti:

1. Iki 1941. 2. 10 d. baigti surašinėjimą 
prieštarybinio elemento.

2. Kartu terminuotai pradėti aiškinti vi
są prieštarybinį ir socialiniai svetimą ele
mentą Jums pavestame rajone ir sudary
ti sąrašus.

3. Taip pat iki 1941. 2. 10 d. pristatyti 
man kiekvieno, įtraukto į sąrašą, asmens 
po vieną egzempliorių užpildytos atskai
tomybės kortelės.

4. Į sąrašą turi būti įtraukti visi tie as
mens, kurie dėl savo socialinės ir politi
nės praeities, tautiniai šovinistinio nusi
statymo, religinių įsitikinimų, moralinio 
ir politinio nepastovumo yra priešingi so
cialinei santvarkai dr dėl to galėtų būti pa
naudojami svetimų valstybių žvalgybinin
kų ir priešrevoliucinių centrų prieštary- 
biniams tikslams.

šitam elementui priklauso:
. 1. Visi buvę prieštarybinių politinių par
tijų, organizacijų ir grupių nariai: troc- 
kininkai, dešinieji, eserai, menševikai, so
cialdemokratai, anarchistai ir p.

2. Visi buvę tautinių — šovinistinių 
prieštarybinių partijų, organizacijų ir gru
pių nariai: tautininkai, jaunalietuviai, vol- 
demarininkai, liaudininkai, krikščionys de
mokratai, nacionalistų teroristų „Gele
žinis Vilkas“ organizacijos nariai, katalikų 
teroristų „Baltojo Žirgo“ organizacijos na
riai, studentų aktyvistų korporacijos na
riai, šaulių sąjungos aktyvas ir p.

3. Buvę žandarai, policininkai, buvę tar
nautojai politinės ir kriminalinės polici
jos ir kalėjimų prižiūrėtojai.

4. Buvę caro, baltosios, Petliūros ir kitų 
armijų karininkai. .

dras. Civiliniai gyventojai, tremiamųjų ar
timieji giminės, prie pakrautų vagonų ne- 
prileidžiami nei atsisveikinti nei įteikti 
maisto ar šiltesnio rūbo. Kai kuriose vie
tovėse nelietuvių parduotuvėse neparduo
dami maisto produktai (Kaišedorysl), kad 
jie kokiu nors būdu nepakliūtų tremia
miems lietuviams.

Apie tremiamųjų tolimesnes sąlygas leis
kime prabilti patiems tremtiniams. Štai B. K. 
iš Kauno laiškas broliui Antanui.

„Brangus Brolau! Nuvyk į kaimą ir pra
nešk Marijai apie mano likimą. Skauda 
širdis, kad negalėjau nei su ja, nei su Al
dute atsisveikinti. Ką mes čia išgyvename 
šiuose užkaltuose vagonuose neaprašoma. 
Nežinau, ar daugelis ištvers iki galo. Kur 
mus veža ir kada pasieksime kelionės tiks
lą — niekas nežino. Rūbų jokių nespėjau 
pasiimti. Net geresnių batų neleido užsiau- 
ti. Šį laišką Tau, broleli, siunčiu Mykolo 
vardu. (Mykolas — komunistuojantis sargo 
sūnus. J.* R.), nes biju, kad Tau nesudarytų 
nemalonumų. Bučiuoju jus visus: Mariją, 
Aldutę, Mamą, Stasę ir Tave. Jei Dievas 
leis — dar pasimatysime”. (Parašas, 1941. 
VI. 17 d., Naujoji Vilnia).

Trėmimo operacijos vyksta iki pat vokie
čių — rusų karo pradžios, t. y. 1941 VI. 22 
dienos. Per 40.000 lietuvių tremtinių pa
lieka Tėvų žemę, patys atsidurdami didžiau
sių netikėtumų ir pavojų grėsmėje.

Nepilnomis žiniomis lietuviai tremtiniai 
buvo gabenami j šias Altajaus krašto sritis:
. Aleisk 645 asm.

Barnau] 1970 „
Bijsk 3940 „
Burega ' 150 „
Cistozernaja 100 „
Dobaso 6302 „

5. Buvę Lietuvos ir Lenkijos armijų ka
rininkai ir karo teismo nariai.

6. Buvę politiniai banditai, baltosios ir 
kitų prieštarybinių armijų savanoriai.

7. Išbraukti iš komunistų partijos ir 
komsomolų nusikaltusieji partijos nariai.

8. Visi perėjūnai, politiniai emigrantai, 
reamigrantal, repatriantai ir kontrabandis- 
tai.

9. Visi svetimų valstybių piliečiai, sveti
mų valstybių įstaigų bendradarbiai, "buvę 
svetimtaučiai, buvę užsienio atstovybių, 
pirmų koncesijų ir akcinių bendrovių tar
nautojai.

10. A»mens turį asmeninių susirašinėji
mų su užsieniu, pasiuntinybėmis ir konsu
latais, esperantininkai ir filatelistai.

11. Buvę valstybinių departementų tar
nautojai (nuo referento ir aukščiau).

12. Buvę Raudonojo Kryžiaus darbinin
kai ir Lenkijos tremtiniai.

13. įvairių konfesijų dvasininkai (popai, 
kunigai), sektantai ir religinis aktyvus.

14. Buvę bajorai, dvarininkai, pirkliai, 
bankininkai, prekybininkai (kurie naudo
jasi samdomu darbu), įmonių valdytojai, 
viešbučių ir restoranų laikytojai“.

Šitokiuose NKVD uždavinių rėmuose 
1941 m. birželio mėn. 14 d. buvo pradėtas 
masinis lietuvių trėmimas J Sovietų Ru
sijos gilumą. Birželio 14-tos dienos anks
tyvą rytmetį pasipila po visus Lietuvos 
užkampius Šimtai autovežimių, kuriuos ly
di bolševikų NKVD ir milicijos ištikimie
ji agentai. Kraštas paskęsta kruvinose 
ašarose ir beviltiškame išsigelbėjime. Vy
rai atskiriami nuo šeimų, vaikai nuo tėvų, 
nepilnamečiai ir kūdikiai paliekami be jo
kios priežiūros ir globos. Autovežimių vir
tinės rikiuojasi geležinkelių stotyse, tre
miamieji sugrūdami į gyvulinius vago
nus, ten užkalami ir gabenami tik NKVD 
viešpačiams žinoma kryptimi.

Pakraunamus į ešalonus tremtinius pri
žiūri ir „tvarko" vietos komunistinis ka- 

asm.

Parainos prašantiems iš JAV
Pastaruoju metu JAV lietuvių spaudoje 

padažnėjo skelbimai lietuvių tremtinių 
laiškų — prašymų, kuriais jie prašo para
mos siuntinėliais. Dauguma prašytojų gal 
būt paramos reikalingi, bet yra ir tokių, 
kurie, atrodo, piktam išnaudoja geraširdžius 
Amerikos lietuvius arba neverti tokios pa
ramos iš viso.

LTB Centro Komitetas gauna iš atskirų 
stovyklų raštus su iškarpom iš Amerikos 
lietuvių spaudos ir pranešimais, kad dažnai 
tie laiškų rašytojai- yra komunistuojąs ir 
girtuokliaująs elementas.

LTB Centro Komitetas apsvarstęs šį rei
kalą nutarė prašyti Amerikos lietuvių spau
dą nespausdinti tokių laiškų — prašymų, 
kuriuose nebus vietos — Apylinkės Komiteto 
prierašo, kad tikrai prašytojas yra reika
lingas paramos.

Atsižvelgiant į tai, Apylinkių Komitetai 
prašomi painformuoti stovyklų gyventojus, 
kad šie kreipdamiesi į JAV lietuvių spaudą 
su laiškais — prašymais, turi gauti Apy- 

| linkės Komitetų patvirtintą prierašą. (LTB)

Jezd-Zonalnyj 
Lokaši 
Karasuk 
Katlas 
Kulunda 
Kupino 
Makat 
Medvežja 
Pobiediin 
Paspielicha 
Povalicha 
Rubcovka 
Slavgorod 
Vajunovo 
šičunovo 
Zaėalnovo

150
250
330

3600 „
150 »
100 »
364 „

1196 „
100 „
200 „
145 „
645 , 
710 „
125 „
210 „
75 „

Kiti virš 6.000 lietuvių tremtinių išsiųsta l 
Sibirą, apie 5000 f-Ukrainą ir per 3.000 į 
Karelų Suomiją.

1941 m. balandžio mėn. 30 d. iš NKVD, 
kalėjimų Lietuvoje išsiųstieji 500 lietuvių 
politinių kalinių, buvo apgyvendinti vergų 
stovyklose K o 11 a s e.

Sustodami šiandieną ties užkaltuose va
gonuose išblyškusiais tremtinių veidais, pri
simename ir antrąjį mūsų tautiečių Golgo
tos kelio etapą. Jis yra paženklintas bolše
vikų kalėjimais ir sadistinių priemonių 
žiauriausiais kankinimais. (Bus daugiau)

DP STATUSO ATGAVIMO REIKALU
Vyriausioji DP Statuso Taryba Zonevoje 

prašo išskryniguotiems pranešti, kad jai 
rašant apeliacijas reikia suteikti, be kitų, 
sekančias žinias; apeliacijos datą, vardą ir 
pavardę bei tikslų adresą, datą ir vietą kur 
prašytojui buvo atimtas statusas, motyvai 
dėl ko buvo atimtas.

Norint kad peticija būtų greičiau iš
spręsta, reikia ją surašyti anglų ar pran
cūzų kalbomis. (LTB)

Bolševikai, bėgdami iš Lietuvos, žudė kalinius ir kitus civilius gyventojus. 
Mūsų nuotraukoje matome dalį nužudytų aukų Pravieniškių koncentracijos 
stovykloje. Kaip žinoma, šioje stovykloje kalėjo per 400 asm. ir visi buvo 

nužudyti kulkosvaidžių ugnimi.

«■■■■■■■■■■................. ................■■■■..............
iiai nusiteikę. Tai įrodo ir sekantis pikan
tiškas epizodas. Nors buvo stengiamasi, 
kad kursas apimtų tik vienos tautybės as
menis, tačiau kartais pasitaikė, kad lietu
viai mokėsi kartu su kitais, dažniausiai es
tais. Vieną sykį kažkokios bolševikinės 
šventės proga tokia mišri lietuvių-estų kur
santų grupė suruošė iškilmes, kuriose bu
vo dainuojamos liaudies dainos ir šokami 
tautiniai šokiai. Estai sudainavo vieną so
vietų okupacijos metų paplitusią dainą apie 
tai kaip niekšas Stalinas pavergė vargšę 
Estiją, bet vertėjas susirinkusiems rusams 
išvertė, kad dainuojama apie tėvelį Stali
ną, Estijos išvaduotoją. Savaime aišku, kad 
po to buvo ilgai plojama ... >

Apmokyti kursantai laikydavo egzaminus 
ir po to grupuojami į 2—3 asmenų grupes. 
Tokia grupė vykdavo į Kalinino apylinkes, 
iš kur, grupę dar sustiprinus radistu-rusu, 
skrisdavo į Lietuvą. Įdomu, kad tuo laiku 
1441-42 m. sovietai neturėjo jokių ži
nių apie Lietuvą. Vienintelis jų žinių šal
tinis buvo Kauno radijo stoties informacija 
ir retai kada kur nors užtinkami lietuviški 
laikraščiai. Todėl išlydėdami sovietų parei
gūnai ragino savo agentus jiems kuo grei
čiausiai suteikti žinių. Tenka pastebėti, kad 
tarp kompartijos organų ir karinių 
žinybų dėl siunčiamų agentų užda
vinių buvo nemažas trynimasis. Kom
partija reikalavo, kad siunčiamos gru
pės užsiimtų partijos atgaivinimu ir „kom- 
jačeikų” sudarymu, propaganda ir aktyviu 
sabotažu. Tuo tarpu kariuomenė norėjo tu
rėti žinių apie vokiečių kariuomenę, jos 
dislokaciją, judėjimą, ginklavimą ir tt. Vie
nam grupės vadui tos dvi instancijos davė 
prieštaraujančias instrukcijas. Jis taip ir ne
žinojo ko klausyti. Jam nebeliko nieko kito 

kaip veikti savo galva. Tą jis ir padarė. 
Patekęs į Lietuvą pradėjo ramų gyvenimą ... 
Kariuomenės pareigūnai tvirtindavo, kad 
nėra jokio tikslo vesti propagandą, nes tik 
išsiduosi, taip pat nesą prasmės vieną kar
tą išsprogdinti geležinkelių bėgius, nes vo
kiečiai tik padidins budrumą. Jie aiškinda
vo, kad partija jiems tik parinko žmones, o 
klausyti jie turi jos — kariuomenės — įs
taigų. Kompartija, atvirkščiai, tvirtino, kad 
kariuomenė tiekia tik techniškąsias priemo
nes — radijo aparatus ir lėktuvus — o 
dirbti reikia „politiškai”.

Prieš išvykstant grupės gaudavo „ant 
drąsos” butelį degtinės, kurią tuojau ir iš
gerdavo, nes paprastai pirmą kartą savo 
gyvenime sėsdavo į lėktuvą. Po keletos va
landų skridimo ateidavo laikas šokti su pa
rašiutu. Tada agentui daug abejoti netek
davo — neryžtinguosius du lėktuvo įgulos 
nariai įsiūbuodavo ant rankų ir išmesdavo. 
Atsitikdavo ir nelaimių. Vienos rusės — 
radistės parašiutas neatsidarė* ir ji kaip ak
muo nukrito į Semeliškio valsčiaus miškus. 
Kito agento - lietuvio parašiutas užsikabino 
už lėktuvo gilumos vairo ir taip buvo vel
kamas oru nuo Taujėnų iki Vievio, kol pa
galiau jo parašiutas suplyšo ir jis krito 
žemėn. Žvalgyti siunčiamos grupės buvo 
labai silpnai ginkluotos — visai grupe, vie
nas revolveris ir viena granata. Buvo įsa
koma nesileisti į jokias kautynes, bet nega
lint pasprukti, revolveriu nusišauti, o gra
nata išsprogdinti radijo siųstuvą. Pasiduoti 
į nelaisvę buvo griežtai draudžiama. Pa
sisekimo atveju buvo žadam, ordenai, bet 
kartu ir grasinama, kad uždavinius neiš- 
pildžius, „išdavikus” nubaus visur siekianti 
NKVD ranka.

Atsiradus žemėje prasidėdavo tikrieji 
agentų vargai. Kadangi šokama buvo naktį, 

ta, buvo sunku rasti kitus grupės narius. 
Be to, reikėjo rasti ir krovinį — radijo 
aparatą ir maistą — kuris buvo metamas 
atskiru parašiutu.

Be to, reikėjo nustatyti savo nusileidimo 
vietą. Pasitaikydavo didelių klaidų. Taip 
vienas desantininkas, kurį reikėjo išmesti 
Rytų Prūsijoje prie PlOtzen, navigatoriaus 
suklydimo dėka, atsidūrė prie Prienų. Ka
dangi jis buvo vokietis, tai Lietuvoje ne
sugebėjo ilgai slapstytis. Viena Suvalkijai 
skirta grupė buvo numesta netoli Insten- 
burgo, kur tuojau buvo likviduota. Norma
liai tačiau grupės su mažom paklaidom 
buvo išmetamos joms skirtose vietose, pa
prastai retai apgyventuose, miškuose, pel
kėse. Agentai pirmąsias dienas slapstėsi, bi
jodami pasirodyti, nes nežinojo tikrosios 
Lietuvos padėties. Jų padirbti dokumentai 
buvo labai blogai pagaminti jr su jais vie
šai rodytis bijojo. Tačiau atsivežtajam 
maistui pasibaigus, badas išvarydavo į 
žmones. Nuo to laiko pavojus smarkiai pa
didėdavo". Daugelis agentų, kurie sovietams 
dirbti nenorėjo, pasinaudodavo proga ir 
nueidavo namo, nors tai buvo sovietų 
griežtai uždrausta. Skaičiuojama, kad 1942 
m. nė viena grupė savo tiesioginiu darbu 
neužsiėmė. Kiekvienu atveju sovietai iš jų 
neturėjo jokios naudos. Lietuviškose srityse 
tie agentai neturėjo vilties susilaukti bet 
kokios paramos, geriau buvo lenkų ir ru
sų, ypatinga, sentikių gyvenamose srityse. 
Bendrai imant, tenka pastebėti, kad nors 
vokiečiai tuo laiku jau Lietuvoje neturėjo 
jokių simpatijų, tačiau bolševikų agentai 
dar mažiau. Žemiau patiekiame keletą dra
matiškesnių tokių sovietų agentų grupių 
likimo pavyzdžių.

1942 m. ankstyvą pavasarį Trakų apskri
tyje buvo išmesta sabotažininkų grupė iš 

trijų vyrų ir vienos merginos. Jų uždavinys 
buvo nuolat trukdyti geležinkelių judėjimą 
Kauno-Vilniaus ruože. Reikia pastebėti, kad 
visi tos grupės dalyviai buvo įsitikinę sta- 
linistai. Grupė pradėjo veikti. Pirmoji pa
dėta mina nesprogo. Vyrai pabūgo miną 
pataisyti, bet jų draugė pasirodė drąsesnė. 
Sekantis traukinys miną susprogdino, nuo
stoliai nebuvo dideli, tačiau atkreipė vokie
čių dėmesį. Vokiečiai pradėjo ieškoti są
mokslininkų. Vėliau buvo rasti dviejų gru
pės dalyvių vesti dienoraščiai. Matyti, jie 
norėjo turėti savo veiklos pateisinamuosius 
dokumentus. Charekteringa, kad ir ten ne
trūko panegirikų Stalinui. Iš tų dienoraš
čių matyti kaip jų gaudytojų ratas darėsi 
vis ankštesnis ir ankstesnis. Su vis didėjan
čia baimė jie užfiksuodavo kiekvieno šuns 
lojimą ir beartėjančių žingsnių aidą. Grupė 
slapstėsi miškuose, maistas vis mažėjo ir 
mažėjo. Be to, vienas iš vyrų susižeidė koją. 
Pagalba buvo skubiai reikalinga. Vyrai bi
jojo eiti pas ūkininkus, bet mergina ir šį 
kartą' pasirodė esanti drąsesnė. Tačiau šį 
kartą, jai nepasisekė ir ji buvo suimta. Jos 
draugai po kelių dienų susidūrė su perse
kiotojais ir visi žuvo kovoje. Mergina ilgai 
gynėsi esanti niekuo nedėta, tačiau ją iš
davė tie nelemtieji dienoraščiai, kuriuose 
buvo aprašyt, visi žygiai. Iš jų paaiškėjo, 
kad jos tikroji pavardė buvo Viktorija Ga- 
rijonytė, 20 kelių metų biržietė, kilusi iš 
komunistiniai nusiteikusios šeimos. Tarp 
kitko ji buvo nėščia — kursuose draugavo 
su vienu estu. Tai liūdnas komunistų sulan- 
tazuoto jaunimo pavyzdys, kuris savo drą
są atidavė svetimų dievų garbei. Reikia pa
brėžti, kad mūsų aprašomieji įvykiai netu
ri nieko bendro su tikrų lietuvių patriotų 
priešvokiška veikla, kuri siekė savo tėvynę 
išvaduoti iš rudosios okupacijos, bet kartu 

netroško raudonosios, dabartinės, okupa
cijos.

Kaune savo laiku didelio susidomėjimo 
sukėlė susišaudymas tarp komunistų agen
tų ir vokiečių Napoleono gatvėje prie Gir
stupio upelio. Tai buvo 1942 m. birželio 
13 d. Tą dieną du įtartini asmens buvo už
tikti vienuose namuose ir prasidėjo susi
šaudymas, kuris užsitęsė ilgai. Vokiečiai 
pradėjo į namą mėtyti granatas, tačiau per- 
siekiojamieji sugebėjo jas dar nesp/ogu- 
sias sviesti atgal užpuolėjams. Pagaliau na
mai buvo padegti. Ir vienas iš apsuptųjų, 
matydamas, kad vilties maža, nusišovė. Ki
tam pasisekė pasislėpt, rūsyje, iš kur su
temus mėgino pabėgti, bet buvo pastebėtas. 
Ir vėl prasidėjo susišaudymas. Persiekioja- 
masis pasislėpė po tiltu į Girstupio upelį 
išeinančiame kat^lizacijos vamzdyje. Ten 
jis iš smėlio pasidarė barikadą. Vokiečiai 
bandė gaisrininkų pagalba į tą vamzdį pri
leisti'vandens, bet vėliau ėmė šaudyti re- 
košetu. Paguliau rankinių granatų sprogi
mu- persiekiojamasis buvo kontūzytas ir 
nustojo šaudyti. Bet ir tada vokiečiai pa
bijojo lįsti į jo „tvirtovę”. O likimo iro
nijai Jie į pagalbą pasišaukė . . . žydus. Du 
Kauno getho gyventojai buvo priversti (list 
į kanalizacijos vamzdį ir ištraukti netekusį 
sąmonės komunistų agentą. Per tardymą jis 
ilgai nesakė savo pavardės, bet sykį beve
dant į tardymą, jį netikėtai atpažino viena jo 
buvusi auka. Jis pasirodė esąs vienas iš 
žiauriausių NKVD tardytojų, pavarde Ka
zys Trinkūnas. Nė vienas kaunietis gal su 
siaubu atsimena jo tardymo metodus ...

Kitos grupės nariai norėjo kuo greičiau
siai atsikratyti jiems primesto uždavinio ir 
visi svajojo grįžę į Lietuvą kuo greičiausiai 
baigti NKVD tarnybą, tačiau . . . vienas 

(Nukelta į 4 pusi.)
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ALE ARBAČIAUSKIENĖ

Lietuvių laukai Michigano valstybėje JAV AKIMIRKSNIU KRONIKA ;
Michigano valstybės plotas esąs maž

daug toks pat didumo, kaip Lietuvos že
mės plotas. Bet ne tai įdomu; įdomiau — 
lietuviška kolonija, lietuvių rankomis pu
renami nemaži Michigano žemės plotai. 
Tai yra pačioje Michigano šiaurėje, apie 
Custer, Scottville miestelius. Važiuoji ir 
važiuoji — keliasdešimt, beveik šimtą, my
lių, — vis: čia Rimkaus sodyba, čia Sa
kalausko, čia Spurgio . . . Gamta labai 
graži: lygumos su banguojanačiais nedide
liais kalneliais, miškais ir ežerais, labai pa
našiais į Zarasų arba Utenos apskričių 
ežerus. Ir nebežinai: ar ateiviai lietuviai 
dėl to ir pasirinko tas vietas gyventi, kad 
jiems šita apylinkė priminė Lietuvą; ar 
tie laukai bei galvijų bandos dabar taip 
primena Lietuvą todėl, kad lietuvių ran
kos 30—40 metų čia pluša; ar viskas atsi
tiko drauge. Viena tik junti: ir miškai, ir 
pievos, ir trobos, ir galvijai, arkliai, — vi
sa kažkaip miela, sava, daug mieliau, ne
gu bet kurioje kitoje Amerikos vietoje. 
Tik namai, padargai kiek moderniškesni 
negu Lietuvoje. Seimininkai gi beveik ne
pasikeitę. Kad ir • iš po skrybėlių, šviečia 
tas pats lietuviškas veidas, kažko pasiil
gusios akys. Apie namus (kad ir raudo
nai, moderniškai iš tolo šviečiančius) ža
liuoja rūtos, mėtos, diemedžiai, žydi pi- 
navijos ir kitokį lietuviško darželio žoly
nai. Kitataučiai tų žolynų nesėja, nesodina.

Prie Fountain miestelio yra net savotiš
ka lietuviška pieninė ir sūrių „fabrikas“. 
Tos pieninės savininkas — Andriulis. Jam 
suvežą visi apylinkės ūkininkai pieną (jis 
laiko, taip pat, ir savo karvių), ir perlei
dęs tą pieną per rauginimo ir slėgimo in
dus, gauna šimtus ir tūkstančius sūrių, vi
siškai tokių, kokius slėgdavo mūsų moti
nos ir seserys namie. Tuos sūrius čia va
dina lietuviškais sūriais; juos mėgsta ne 
vien lietuviai, bet ir kiti amerikiečiai. Sa
vininkė Andriulienė pasakojo, kas savai
tę tokių sūrių vien į Chicagą išleidžią po 
2.600, į Detroitą apie 1000, į kitas visas vie
tas gal dar daugiau negu tiek. Iš tikrųjų, 
sūriai labai skanūs.

vo kapines. Gražus pušynėlis, paežerė, 
smėlynė; rami vieta. Paminklai, kryžiai, 
kryželiai; aplink rūtos, tulpės, narcizai, 
neužmirštuolės ir daug alyvų mėlynųjų. Ir 
tik lietuviškos pavardės: Rimkus, Treigys, 
Sp> rgis, Petrėnas . . . Žmonės, grįždami iš

Amerikos lietuvis J. V. Valickas pasišven
timo ir nuoširdumo žmogus, kuris beveik 
visų savo laikų ir lėšas skiria tremtinių šel
pimui. Jis išrūpino ir atsiuntė 60 affidevitų 
ir asmeniškai kas mėnesį išsiunčia 30 siun
tinių. Mūsų nuotraukoje J. V. Valickas su 

siuntiniais eina į paštą.

PCIRO INFORMUOJA:

Scotville miestely gyvena beveik vien 
lietuviai. Eini gatve, stovi krautuvėj ir vi
sur aplink matai lietuviškus veidus, ir daž
niausiai girdi kalbant lietuviškai. Tik jau
nimas jau dažnai prašneka angliškai. Cu- 

, stery ir dar dviejose vietose yra mažos 
bažnytėlės, kurias lanko tik lietuviai (su 
mažomis išimtimis). Deja, visos trys baž
nytėlės turi tik vieną kunigą (kun. Alks
nis)? Netoli nuo Custer,lietuviai turi ir sa-

pamaldų, lanko kapines, o senieji dažnai 
atsidūsta:

— Greit ir man ateis laikas į „paleikį“ 
(paežerį; lac-ežeras).

Kokio didumo ta lietuviškoji kolonija, 
sunku pasakyti. Vieni sako, kad apie 3000 
šeimų, kiti — kad daugiau. Tačiau, pasku
tiniu metu, sako daugelis lietuvių jauni
mo jau susimaišę (vedybomis).

Kai nuvažiavom pas Petrą Spurgį, ūki
ninkaujantį tenai virš 40 metų, susitiko
me kieme juodą kudlotą šunį. Viena jau
na moteris norėjo pažaisti su šuni ir kal
bino angliškai. ,

— Jis lietuvis, angliškai nesupranta, — 
paaiškino šeimininkas. — Ar ne teisybę 
sakau, Juodka, a?

Tikrai, Juodka viską suprato lietuviš
kai, o angliškai kalbinamas visiškai neat
siliepė.

— Turiu pakankamai ir turto, galėčiau 
nebedirbti taip sunkiai, nebevargti, bet 
vis .tas prisirišimas prie žemės, prie gy
vulių . . . Toks jau lietuvio būdas, — kal
bėjo P. Spurgis.

— Gražu čia, ramu, viskas uždirbta, 
paties prigyventa, bet Lietuvoj kitaip. Il
gai čia esam, rodos, ir apšipratom, apri- 
mom, bet Lietuvoj buvo gražiau, meiliau, 
nors tu kažin ką. bjei čia gegutės kokuo- 
jant išgirsi, nei žolynai ne tokie laukuos 
žydi, nei žemė, rodos, ne tokia. Kažin tik, 
Lietuvos žemelę ar beteks pamatyti ...

Taip kalbėjo P. Spurgis, taip jaučia vi
si lietuviai.

Tačiau, tremtiniams ta lietuviškoji ko
lonija sunkiai prieinama. Buvom nuva
žiavę kaip tik affidevitų ieškoti. Sunku. 
Įvairios priežastys. Apie tai gal kita pro
ga.

Tremtiniu transportas lėktuvais
Iro praneša, kad prasidėsiąs DP trans

portas į Kanadą. Iki liepos mėn. vidurio 
numatoma išgabenti 1400 asmenų, taigi

IRO jau anksčiau į Kanadą pasiuntė 
mažas pabėgėlių grupes. Dabar iš Frank
furto j Venecuelą skraidina 534 pabėgėlius,

Liūdnoji diena
Birželio 15-toji mūsų tautai lyg antros Vėlinės. Birželio 15-toji mūsų tautai 

nuplėšė laisvės žiedą ir uždėjo priespaudos retežį. 1940 m. birželio 15-toji lietu
vių tautos istorijoje yra įrašyta krauju.

Ak, tos tylios 1940-tų metų prasidedančios vasaros dienos! Ar juto tada 
lietuvis, ką jos nesulaikomai atneša mūsų tautai? Graudu ir gaila, kada miršta 
artimas žmogus. Bet kaip graudu, kada matai, kad jau miršta ta-tos laisvė 
azijatiško durtuvo prismeigta. Ak, tu laisve! Ar yra už tave brangesnis žodis. 
Po šimtmečių vergijos laisvos mūsų tautos dvidešimt dviejų metų dienos mums 
buvo lyg Velykų ryto šventė. Laisvei plazdenant virš mūsų tėviškės laukų mes 
išaugome ir pamilome ją, kaip nieką daugiau.

Bet deja. 1940 metų birželio 15-sios dieną klastingu būdu įniršusios raudo
nųjų masės mūsų laisvė buvo žiauriai sutrypta. Vai, pavirko mūsų tauta anos 
dienos vakare, bet ir verkti buvo uždrausta, turėjai juoktis, o ašaros, draskyda- 
mos krūtinę, pačios tekėjo.

Niekas taip žiauriai nenaikina žmonijos kaip raudonųjų okupacija. Ji iš
plėšia visus žmogaus laisvę laikiusius pamatus, ir priverčia patį žmogų dirb
ti ir galvoti ne sau. Nėra reikalo čia minėti jų klastingas suktybes, ir, iš viso, 
kas to nematė — sunku suprasti. Bet tau, mielas lietuvi, viskas puikiai žino
ma: Pravieniškės, Rainiai, Petrašiūnai ir kitos mūsų tėviškės vietos pačios už 
save kalba. Traukiniuose trokštančių ir mirštančių dejonės ... Ar tai visa ne- 
sišaukia dangaus keršto. Ar gali būti dar žiauresnė kančia, kuri užklupo mūsų 

. ramią tautą? O vis dėlto lietuvis kentė ir kenčia ir laukdamas pina vainiką atei
ties laisvės rytui. Kokio biauraus sadistiško darbo ėmėsi okupantai 'įsiveržę į 
Lietuvą. Jie šlykščiai judošišku būdu pradėjo rinkti krašte seklius, kurie dau
giausia buvo kriminaliniai nusikaltėliai. Šitie tautos išsigimėliai, raudonųjų 
spaudžiami, pradėjo persekioti kievieną tėvynę mylintį lietuvį ir ruošė sąrašus 
manydami, kad Lietuva liks be lietuvių. Jie manė greitai baigti šitą kruviną 
mūsų tautai darbą. Jie tikėjosi atplėšti nuo Lietuvos žemės visas Lietuvą my
linčias širdis. Jie tikėjosi kruvinas rankas nusiplauti Nemune ir ant jo krantų, 
niekeno netrukdomi, užgargaliuoti internacionalą, tačiau apsiriko. Vietoj to vi
same krašte pasigirdo laisvi Tautos Himno garsai. Lietuvis geriausiu krauju mo
kėjo už tautos laisvės valandas. Narsiai sukilo tauta. Lietuvis pasauliui įrodė, 
kad jis ne vergauti gimęs, o moka už laisvę kovoti ir mirti. į

Šiandieną, minėdami tas liūdnas mūsų tautai metines, prisiminkime prieš 
aštuonerius metus žiauriai nuskintą mūsų tautos laisvės žiedą. Aštuoneri metai, 
kai lietuviui savi namai pasidarė baisūs ir nemieli. Aštuoneri metai, kai nutilo 
lingavęs mūsų tėvynės šventovės Laisvės Varpas. Šiandieną kiekvienam lietu
viui kyla klausimas — kur Lietuva, kur jos laisvė, kur mūsų artimieji, kur 
mes? Argi iš 15-sios birželio išplaukusios mūsų tautai nelaimės nepraskaidrins 
dangaus ties mūsų tėvynės laukais. Argi anos dienos prasidėjusių aimanų neiš
girs tyrioji pasaulio sąžinė? Ne. Ir dar kartą ne. Vargas gimdo galiūnus. Pa
vergtas veržiasi j laisvę. Nėra jėgos nugalėti tėvynės meilę. Nei tolimas, šaltas 
Sibiras, nei badas, nuovargis ir skurdas nepajėgė išplėšti lietuviui tėvynės mei
lės. Okupantas žiūri. į savo kruviną, brezentinį batą ir jaučia, kad lietuvių tau
ta sužalota, bet gyva.

pirmaisiais metais maždaug 17.500.
Dabar esantieji lėktuvai būsią skirti tik 

tiems pabėgėliams kuriems Kanados pilie
čiai sutinka apmokėti kelionės išlaidas. Šis 
planas pagreitins emigraciją asmenų, kurie 
turi vizas, bet nėra transporto priemonių 
jiems išgabenti. Pagreitintas išgabenimas 
sumažinsią maitinimo išlaidas.

Kelionės išlaidos kaštuos 260 dolerių as
meniui, 10 ’/o daugiau negu laivais.

Marija Valickienė, taip 
pat nuoširdi tremtinių 
šelpėja, su siuntiniais 

skuba į paštą

(Atkelta iš 3 pusi.)
kito bijojo ir tik vėliau jiems paaiškėjo, kad 
visi degė viena ta pačia mintimi. Tai pui
kiausia sovietų sistemos tvirtybės iliustra
cija. Pakliuvę į Lietuvą jie visi skubiai iš
siskirstė ir atitinkamų organų pagalba sten
gėsi legalizuoti savo gyvenimą.

Vienas Panevėžio gyventojas, eidamas 
Vilniaus Gedimino gatve netikėtai sutiko 
buv. Panevėžio NKVD v-ką tokį Blažį, nuo 
kurio Savo laiku nukentėjo ir matyti nema
žai, nes tuojau kibo suvesti sąskaitas. Įdo
mu, kad Blažį suėmus pas jį buvo rastas 
rąžančius, kurį jis visą laiką kalbėjo. Bla
žys buvo prieš keletą dienų su parašiutu 
numestas.

Charakteringa, kad daugumas sovietų 
agentų labai mažos inteligencijos ir tiesiog 
sunku suprasti, kaip jie galėtų išpildyti 
jiems pavestus uždavinius. Viską suvedus 
į krūvą, tenka konstantuoti, kad sovietai ir 
1942—43 metais Lietuvoje sėkmės neturėjo. 
Laikui bėgant ir vokiečiams vis daugiau 
silpstant, sovietai pakeitė savo taktiką. Da
bar jie neprieinamuose miškuose (Lietuvos 
Rytuose ir Gudijoje) įrengė savo partizanų 
štabus. Ten buvo siunčiami ir Lietuvai ski
riami agentai. Iš čia viskuo aprūpinti tie 
agentai traukdavo į savo veiklos vietas. 
Agentai jau buvo siunčiami masiškai. Jų 
skaičius siekė keletą šimtų.

Šalia tokių iš pačios Sovietų Sąjungos 
atsiųstų agentų, Lietuvoje susidarė savo 
iniciatyva komunistų grupės, kurios tačiau 
su centru neturėjo jokio ryšio. Tokiose gru
pėse lietuvį ir su žvake buvo sunku užtikti, 
bet už tat labai dažnai sutiksi „katiušas” t. 
y. pasilikusias sovietų karininkų žmonas, 
pabėgusius karo belaisvius, rusus sentikius 
ir pan. Tik paskutiniais okupacijos metais 
tom grupėms pasisekė sueiti į šiokį ar tokį 
kontaktą su atsiųstais sov. agentaię. Tos 
„spontaniškos” sovietų grupės pasitenkin
davo suteikusios globą tikriesiems agen
tams Čia dar tektų pridurti, kad labai di-

vietų karių skaičius per tardymą apsimes
davo esą „parašiutininkai”. Matyti, jie to
kiu būdu tikėjosi išgelbėti savo galvą, kad 
ir pasisiūlydami vokiečių tarnybai, ar su
laukti ilgesnio tardymo.

Įdomus buvo ir stačiatikių vyskupo Ser
gejaus epizodas. 1940 m. bolševikams oku
pavus Pabaltės valstybes, tas ponas, kuris 
matyti buvo NKVD tarnyboje, buvo pasiųs
tas į Latviją ir Estiją' prijungti tų valsty
bių stačiatikių bažnyčias Maskvos metropo
litui, kurio veiklą kontroliavo NKVD. Lie
tuvos stačiatikiai formaliai santykių su 
Maskvos metropolitu nebuvo nutraukę, to
dėl *jų ir nereikėjo vėl prijungti. 1940 m. 
birželio mėn. mirė Vilniaus stačiatikių ar
kivyskupas Eleferėjus ir kadangi pagal ri

tualą jį laidoti turėjo tokio pat rango dva
siškis, taj į Vilnių iš Rygos atvyko mūsų 
minėtas Sergėjus. To pono moralės lygį ge
rai vaizduoja faktas, kad jis paliktas su 
Eleferėjaus lavonu, pavogė jo auksinį kry
žių. Vilniuje ištiko karas. Matyti, nelabai ti
kėdamasis į sovietų laimėjimą Sergėjus pa
siliko Vilniuje ir greitai suėjo į kontaktą su 
Gestapu. Tiksliau SD tačiau karo laimei 
krypstant į kitą pusę, jis, matyti, pradėjo 
savo „atskirą politiką”. Dėl to, o gal jis 
jau žinojo per daug gestapo paslapčių, ge
stapas nutarė juo nusikratyti. Vieną gra
žią dieną, bevažiuojant jam automobiliu iš 
Vilniaus į Kauną, užpuolė nežinomi ban
ditai ir Sergejų kartu su palydovais sušau
dė. Automobily vėliau policija aptiko pil
ną brangenybių čemodaną. Čia buvo auksi
niai ritualo įrankiai, bet kartų nestigo ir 
moteriškų papuošalų, Sergėjus tarp 
kitko mėgo gerai ir smagiai pa
gyventi. Kaltė buvo suversta sovietų agen
tams, tardymą perėmė vienas aukštas Ge
stapo pareigūnas ir tuo visa byla pasibai
gė.

Taip Lietuvoje kariavo rudieji ir raudo
nieji okupantai. Ir vieni ir kiti norėjo Lie
tuvą sau pavergti, reikia tikėti,- kad juos

kurie transporto laukė jau 5 mėnesius. 
Jiems kelionė kaštuos 298 dolerius, reiš
kia, 48 doleriais brangiau negu transpor
to laivais.

Išnuomuoti lėktuvai bus aprūpinti vi
gais būtinais saugumo įrengimais Kiek
vienas keleivis apdraudžiamas mažiausiai 
2000 svarų. Sėdąs į lėktuvą turės patiekti 
pažymėjimą kad jis tinka oro kelionei. Ke
leiviui leidžiama paimti iki 50 svarų ba
gažo; likutis persiunčiamas laivu.

Anglai patenkinti DP
Valstybės ministeris Mr. McNeilas šian

dien paskelbė, kad D. Britanija daranti 
žygių pergabentį į Angliją imigravusių DP 
šeimas.

D. Britanija esanti priėmusi 40.000 DP; 
jų tarpe 2000 šeimų narių. Parūpinus dau
giau laivų ir butų, būsią įkurdinta dar 
daugiau dirbančiųjų šeimų.

IRO sekretorius Williamas Tuckas ta pa
čia proga apgailestavo didelę klaidą tų 
valstybių, kurios' kratosi šeiminių DP. •

McNeilas pripažino didelį IRO sumanu
mą, išsiverčiant su tokiais mažais finansi
niais ištekliais. Savo valstybės vardu jis 
pažadėjo IRO vispusišką paramą, nes tai 
esą svarbu ūkiniais, humaniniais ir politi
niais sumetimais. Anglija esanti visiškai 
patenkinta DP raumenimis; iš 40.000 as
menų teko grąžinti tik 9. Tai kaip tik pa
rodą DP gerą valią, kurie įvertiną jiems 
uždedamą atsakomybę.

SPAUDINIŲ SIUNTINĖJIMO REIKALU
Ryšium su mūsų Informacijų Biuletinio 

Nr. 35 (7) paskelbtu paraginimu leidėjams 
siuntinėti visų leidinių po 2 egz. Lietuvių 
Bibliografiniam Archyvui Berne, šiuo pa
tiksliname, kad iš tų dvejų egzempliorių LB 
Archyvui 1 egz. reikia tiesioginiai siųstį Į 
Berną, (Karl-Spitteler-Str. 22) o antrąjį eg
zempliorių Lietuvių Bibliografinei Tarnybai 
Memmingene, kuri visus leidinius įtraukia 
į bibliografinius sąrašus. (LTB)

Pranešimas
Dailės Parodai Amerikoje Ruošti Komi

tetas praneša, kad prieš išgabenant tos pa
rodos eksponatus f JAV, ruošiama lietuvių 
dailininkų tremtyje paroda. Jos atidarymas 
įvyks š. m. birželio mėn. 27 d. Hanau lie
tuvių stovykloje, o ne birželio 19 d., kaip 
ankščiau buvo pranešta. Tuo pačiu laiku 
susirenka ir jury komisija.

Dailės Parodai JAV 
Ruošti Komitetas.

Kultūrininkų žiniai
Visi kultūrininkai, kurie yra gavę anke

tas, prašome jas užpildžius neatidėliojant 
grąžint: LTB Kultūros Tarybai, DP Baltic 
Camp, Augsburg-Hochfeld (13b). Reikalas 
yra skelbus. LTB Kultūros Taryba

delis pabėgusių iš vokiečių -nelaisvės so- pagaliau ištiks ir vienodas likimas. XV

Skelbimas
L. R. K. Med. Seserų Mokykla, Schwab. 

Gmūnd, numato š. m. liepos mėn. 1—15 d. 
pradėti darbą su III laida.

Priimamos 18—45 m. amžiaus moterys, 
sveikos, baigusios nemažiau 6 kl. gimnazi
jos.

Prašymą, pridedant curriculum vittae, 
cenzo dokumentus, sveikatos pažymėjimą, 
ištikimybės liudijimą, išduotą LTB Komite
to ar lietuvių policijos, prisiųsti iki liepos 
mėn.' 1 d. .

Vėlesnės informacijos bus suteiktos raštu.
Mokinės, lankančios mokyklą, turės ga

limybę persikelti į Schwab. Gmūndo lietu
vių stovyklą. t

Ak, mielas lietuvi, kur tu šiandieną bebūtum — ar tėviškėje tęsdamas sun
kią kovą, ar žiauriai atplėštas nuo savo krašto ir išvežtas už Uralo kalnų, ar 
jūres-mares perplaūkęs dirbdamas ir nuolat akis kreipdamas ten, kur rytą sau
lė teka, ar kitam kokiame žemės kampe — pasakyk kiekvienam sutiktam žmo
gui, kokia neteisybė'ir kančia šiandieną spaudžia mūsų tėvynę. Pasakyk, kad ra
mi, maža ant Nemuno krantų gyvenanti lietuvių tautą šaukiasi pasaulio žmoni
jos užtarti ją, neleisti jos taip žiauriai naikinti. Tegul pasižiūri teisingoji pa
saulio akis, kas padaryta mūsų tėvynėje. Tegul žino visos pasaulio šalys, kad 
mes išėjome šauktis pagalbos žudomai mūsų tautai. Šią liūdną mūsų tautai dieną 
skriskime mes visi mintimis ant pavergto Nemuno krantų ir ten semkime stip
rybės kovai dėl Lietuvos laisvės. Tegul šie aštuntieji metai būna paskutiniai 
šios žiaurios mūsų tautai tragedijos.

Skrenda šiandien graudūs aidai iš šalto Sibiro, skrenda aidai iš Atlanto pa
kratęs, skrenda iš nesvetingos Vokietijos, skrenda iš vįsų kontinentų, skrenda 
iš ten, kur plaka nors viena lietuviška širdis.

• ' M. M.

Skelbimas Nr. 36
Iš JAV ir kitur yra paieškom} šiame skel

bime suminėti asmens. Ieškomieji, arba jų 
likimą žinantieji, prašomi kreiptis į C/Kar- 
toteką per vietos LTB padalinius, kartu nu
rodant skelbimo eilės numerį ir savo adresą.
622. Stasiukonis Julius, Stasys Ir Jų sesuo 

Ona Sentafonienė; Balčiūnaitė Ona iš 
Šiaulių; adv. Sudikas Povilas; Batvi- 
nytė Aldona (1930) iš Uosių.

623. Peldavičius Stasys su vaikais ir Kun
drotas Ričardas su seserimis iš Piktai- 
čių; Rimkus Magdė ir Baurinienė Ma
rė iš Trukiskių.

624. Sveisfys Stasys iš Šimkaičių; Miko- 
laitis iš Raseinių; Laurinaitienė Elena; 
Rudienė Eufrozija iš Kumpikų; Nor
vilą Kazys iš Kartenos.

625. Kunkys Adolfas (1925) iš Kretingos; 
Skučas (gyvenęs Instenburge); Torner 
Harry (1935( iš Karaliaučiaus; Pe
trauskaitė Anelė iš Ciurkių.

626. Gauti adresi iš JAV: Irenai Poželrenei, 
Katrynai Kvietkauskienei - Levickaitei. 
Onai Stirbytei, Filomenai Mickūnienei- 
Jurskytei, Zuzanai Miklovaitei, Jero- 
nomuį Martišiui, Onai Salpukienie- 
Kavaliūnaitei, Adomui Jasui, Mildai 
Duliebienei-Slejeraitei, Pranuį Karpa-

DELEGATUROS PRANEŠIMAS
I. Delegatūra praneša, kad Metrikų Sky

rius numato artimoj ateityje baigti savo 
darbą. Todėl prašymai metrikoms sudaryti 
bus priimami tik iki š. m. liepos mėn. 31 
dienos. Norintieji minėtais dokumentas ap
sirūpinti, raginami neatidėliojant tai pada
ryti.

II. Pranešama suinteresuotiems lietu
viams katalikams intelektualams, kad šią 
vasarą (kaip ir pernai) vakarinėse Vokie
tijos zonose lankysis T. Gerald A. Walsh 
S. J. ir T. Eduard Rooney S. J., parinkda
mi iš išvietintųjų intelektualų tinkamus 
įvairioms J. A. V. katalikų mokykloms mo
kytojus. Jie priiminės interesantus sekan
čiai:

Mūnchene — birželio mėn. 24—26 die
nomis;

Frankfurt-Hoechst — liepos mėn. 2—6 
dienomis;

Prancūzų zonoj — birželio mėn. 26 — 
liepos mėn. 1 d.; (priėmimo vieta nė
ra nustatyta)

Britų zonoj — liepos mėn. 7—16 dieno
mis; (Meppen, Hannover, Hamburg).

Interesantai bus priiminėjami NCWC 
įstaigų patalpose. Kitų tikslesnių žinių De
legatūra neturi. Delegatūros Kancleris.

Ieškojimas
Ieškau brolio Viktoro Anufrijevo iš Ro

kiškio. Paskutinės žinios: Bonn b. Koln.. 
Žinančius apie jo likimą maloniai prašau 
atsiliepti: 14a, Dornstadt b. Ulm,DP-Camp, 

vičiui, Ignui Dzevečkai, Augustinai 
Kalvaitienei - Gribnerytei ir Henrikui

Bokui. Užklydę laiškai: Jobui Dvario
nui nuo Lilės G., J. Masaičiui nuo 
Mrs. K. Reinhordt ir Navickui nuo 
Mr. Kazio Navecko.

Bieberach-Riss, Tubingen, Fellbach, Frei- 
burg/Br., Haslach, Kirchheim-Teck, Kon
stanz, Rotweil, Schwabisch-Gmund, Tett
nang, Trissingen, Wangen, Wurzach, Wei- 
den, Bad Nauheim, Mainz-Kastel, Offen
bach ir Heidelberg, gyvenantiems LTB apy
linkėse tautiečiams pranešama, kad visi jų 
daryti ieškojimai sustabdomi ir gaunamų 
adresų, laiškų bei pranešimų perdavimas 
sulaikomas tol, kol jie nepaveiks savo apy
linkių pareigūnus taip, kad šie, pagaliau, 
prisiųstų C/Kartotekaį daugelį kartų reika
lautus kasmėnesinius pranešimus (išvyko- 
atvykp, mirė-gimė, susituokė - išsiskyrė), 
apimančius 1944—1948 metų laikotarpį, o 
po to, siuntinėtų tokius pranešimus C/Kar- 
totekai kas mėnuo. Reikiami pranešimų 
blankai ir instrukcijos yra išsiuntinėta vi
soms LTB apylinkėms per jų Apygardų 
Komitetus jau [iries metus.
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