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“Vyčio Korn! v-'ldyba praneša, kad šiomis dienomis baigtas spaus

dinti -'9RIT0CIDE • - triguba Lit-tuv.-s tragedija. ’ Tai platesnes^apimties, 
286 puslapiu veikalas} paruostas K.Pelikio, redakcijoje J.Rumsaicio* 
Knyga suit' Lietuvos P ui utines okupacijas ir rezistencijos kovu isto
rijų nxildaug 1940 19‘iū metu laikotarpyje. Isspausdintas anglą Kal
ba,kuriu t-:-lKsi patikrinti didžiulis Lietuvos bičiulis, buv.' 
D.Britanijos konsulas .K-une ir Vilniuje L'r.E.Į.Karrisson* .Tckstęs ir 
y"ating.i 9c iliustracijos parodo ursi .kiečiui skaitytojui didžio
sios tragedijos baisumu- , A.

Knyge1pradedama dedikacija,ptskiriant Ja šventam kovojančiu 
ir žuvusiu lic-tuviv atmlnirnaui ir JAV bei Vakaru Europos tautoms, 
kad įspėjus jes nuo to baisaus likimo,kurįp susilaukė lietuviu tauta. 
- Kas jus esate - mes esame buv^, kas mes esatbe - jus galite būti Į - 
isreiskiamas mūšy, tautos įspėjimas vakarams. Toliau patiekiamas 
istisas žmogaus teisiu, deklaracijos teks tas,kuriuo^ pasmerkicmas geno
cidas (biologiškas “tautai naikinimas) . Skyriuje krautas ir^gyventojai 
patiekiame nemaža žinių t.pie Lietuvos j-rzstįi,ekonomį,kulturinį gy
venimą, švietimą, gyventojus, ętc. Naciyi - sovietu sutartis •• nuo čia 
prasideda' Lietuvos’ tragedija, bia pat atvaizdas - maloniai sypsosi

• Molotovas su Hitleriu,pasirasp draugiškumo sutartį. Pirmoji veikalo 
dalis apima pirm^J^ bolševiku okupaciją. Per 30 nuotrauką vaizduoja 
teroro b'isuE$.Vis tai autemtiskes fotografijos is Rainiu,Pravienis- 
KiąjPanevezio-... žudynių.) kankinimo ir terdytno kamerą įrengimai. 
Bolševiką vykdyto teroro aprašyme s.Deportacijos. Pagaliau - laisves 
■blykstelėjimas.,. 'Bet nedaugiau.

Antroji dalis apima nacią. okupaciją Lietuvoje 1941-1944 metais* 
•Po svastikos ženklu.Ęacią valdžios įkūrimas,Ekonomine politika, 
kultūros n:ikinimus ir žalojimas,zmonią zv.ynai,deportacijos,žydą 
naikinimas.Pastangos sumobilizuoti Lietuvos Jaunimą ir rezultatai* 

'Nuotraukos vaizduoja n-cią vadus .Baudžiamosios ekspedicijos,pagaliau

Tecioji knygos dalia - Il-Ji bolševiką okupacija Lietuvoje 
- didžioji genocido nuodėmė .Raudonabiu marus grista, Viena nuotrauka 
vaizduol® rusą kariuomenes įžengimą į Kauną 1944 m.v: sąrą. Dojc.?jio 
važiuoja amer.tankais.Pirmieji lai&lo.i is tuometines Diotuvos. 
Beviltis p.'-.s krašto priesinimasis, K'uji n:. ikinirao ir teroro budai. 
Heligijoa nc.ikiniv 3. IColonoB j. 3ibir$i« ITuo trauko b© *• bolfa^viK^ iiu- 
kprurinty Lietuvos j-rtizeną lobai sužaloti lavonai.222 puol, NTVD 
įsakymo nuotrauka, 223 pusi. - vieno egzekutoriaus f. tvfeizd&s. 
Kelia’sdesimts nuotrauką. vaizduoji Lietuvos partizanu žygius 1945 »• 
1947 set '-..ros - •Y.-r/.ob i* Lietuvos. Skyriuje /'Genocido1 teeinant
apskaičiuoti Liett ves nuostoliai 3-ją okupacijų W©tu. 0 J*e biisūfa* 
diagrama rodo .giltiną,'.sžudVusią trečdalį visos tautos.Lietuvos 
nuostoli1 lyginami su-kitą v'-lstybią nuostoliais. Knyga ‘baigitr,? 
įspėjimu Vakarams. *

Prieduose ■■ įvairūs Lietuvos.tragedijos dokumentai angliškame
vertime N/>
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bib didžiulis ir plačios apimties veikalas kiląs is mūsą 
organs.,oljou. Jj“iLlcldo Tonto. ’ UldyKlj,ouuiterubl »u »Vy'eio■ 
Korp! Vien tik spaudos darbas ir popicrib c. s.„c 5.C-X IL. oian 
reikalui nebuvo gauta (nors pažadėta;^pagax a lomą vykdomąją . 
veiksnią. Autorius aukojo darbą, vertėjas savc^brangą laiką,kur?, 
galėjo daug pelningiau sunaudoti. Lei-iejc-s - ^esas ir rizikų. Žymia 
dalini leidimo sąskaitos tebėra neapmokėtos. .

■’Vyčio" valdyba yra pasižadėjusi leidyklc.1^ talkininkauji ben 
platinime,kad bent dalimi butu apmok?tos su leidimu susijusios is- 
iaidob. Vytiecią ir sesią pareiga yra pri-siueti bent pr.e platinimo 
darbo.

Taigi šiuo reikalu ir kreipiamės; Broliax ir.sesea > tajo.lai
kas ir mums kai ką daryti., Parodykime pasauliui Lietuvos tragedijos 
baisumą.Pasistenkime išplatinti jos didesnį, kiekį bent _j ąu anglo 
saksy. kraštuose, įbrukime į rankas nutautąjusiam lietuviui,Jau nemo
kančiam sen? lietuviškai, įduokime užsienio darbininkui, fabrikantu^., 
studentui ,v?3s-tybes vyrui. Nereikia laukti,kf d. tai padaryty kas ki
tas - visi šiuo metu labai užimti partinėmis rietenomis...

šiomis dienomis knyga bus pradėta ckspedijuoti į. visus pasaulio 
kraštus.Jos tam tikrą kiekį gaus ■’Vyčio - Korp’ įgaliotini;.! JAV, . 
Kanadoje,Australijoje ir skyrią pirmininkaiIreidejas nustato tokią 
kainą;’JAV - 2 doleriai, Kanadoje - 2 kansdiski doleriui, Austra
lijoje (nuvertinus svarą) - 15 šilingą. Be ro knyga galima issira- 
b-rti betarpiai is leidyklos - ’Venta",' J.Rimeikis, Bismarckstr.l,*"rf.&j2ūr« 

’Germany,US Zone, arba is "Vyčio" KorpK centro. Platintojai,išplatiną 
bent 10 eįz., gauna 2C . komiso,kuris p skiriamas jam asmeniškai,arba 
naudoj iraus Korp! reikalams. •

'-Ventos•' leidykla paskyrė savo įgaliotinį,per kurį galim? bus 
atsiskaityti,siunčiant jam pinigus šiuo adresu; Nr.Vincas Jonikas, 
530 Avo.-A., Bayonne, 17. J i,USA., pažymint uz ką ir kiek mokama.

iva; ■•Vyčio" Valdyba tikisi,ked mieli broliai ir seses parems sį 
nesSŽaudiską, -kovai del lietuves krašto reikalus vykdomą darbą ir 
padės knygai pasiekti lietuvį ir nelietuvį sks itytoJą.MŪsą apie 
200. Jeigu kiekvienas išplatintą po 5 egz,, būtą vien tik vytiecią 
ir sesią iniviatyva pade g’.os beveik visos-išlaidos.

Vokietijoje gyvenantieji broliai ir seses prašomi padėti suor
ganizuoti knygos platinimą stovyklos, ir u^ Ją ribą. 1 egz.kaina 

\cia ? E-.
Ne anglo saksą krautuose ir ne Europoje gyvenantieji gali įsi

gyti pagal leidyklos patvarkymo tik tvirta valiuta - 2 Amcr.dol. 
Bziugu,k;d Kanados vytieciai pirmieji suprato reikalą ir 

patyb,niefckieno neraginami,pradeJp rinkti prenumeratą. Tebūna jiems 
mūsą padėka.

Valdyba tikisi,kad broliai ir seses atliks savo pareigą.

,Ad meliorem [

PIBMIMiNKAS

Vakarą Vokietija,1950.1.17
v?.,. ' ,

P.S.Katikslinamas leidyklos adresas;
■’VENTA !, J.Rimeikįs, Bism? rckstr. 1, (14a) Schw.Gnri.ind,Germany.
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