
B e r l i n, julius 12. /Német Távirati Iroda/ 
Kovnói illetékes helyről közlik, hogy az eddig megtalált hullák között összesen mintegy 1100 
katolikus papot találtak, akiket többnyire mint állitólagos vizsgálati foglyot tartottak fogva. 
Valamennyi áldozatot a nyakszirtjén lőttek le. Mint a fényképfelvételek világosan mutatják, 
néhány meggyilkoltnak felsőtestén keresztalaku vágások  vannak, míg másoknak izzó vassal 
kereszteket    égettek felsőtestükre és karjaikra. A hullák közt két vilnai papot is találtak, akik 
már nyolcvan évesek is elmultak. 
Közlik továbbá, hogy a litván papság fényképgyüjteményt készit és az összegyüjtött anyagot a 
napokban elküldik a Vatikánnak. A papság egyidejüleg bizalmi személy kiküldését kéri a 
Vatikántól, aki a helyszonen szemlét tartana. /MTI/ 
 
B e r l i n, julius 12. /Német Távirati Iroda/ 
A szovjet katonák a balti államok templomaiból és plébániáiból ellopták az egyházi célokat 
szolgáló egész borkészletet. Egy szovjet tiszt csomagjában fényképet   találtak, amelyen a 
szovjet katonák a megszentelt         kehelyből bort ittak, egy asztalon szentségtartók és 
keresztek álltak, amelyeket a katonák vörös zászlókkal, a Szovjet jelvényeivel diszitettek fel. 
A képeken látható lovak oltárteritőkkel, gyertyatartókkal és papi köntösökkel voltak 
megrakva, amelyeket valószinüleg zsákmányként magukkal vittek. /MTI/ 
 
B o s t o n , julius 12. /Német Távirati I/ 
A Christian Science Monitor egyik legutóbbi számában, amely még a bolsevizmus elleni 
hadjárat megindulása előtt jelent meg, egy ismert lett személyiség, aki Lettország szovjet 
megszállása után el tudott menekülni,  a következőkben ismerteti Lettország helyzetét a 
bolsevista uralom alatt: 
- Közvetlenül a bolsevisták Lettországba érkezése után  ezrével tüntek el a közéletben 
szerepet játszott személyiségek, anélkül, hogy valaha is hallani lehetett volna róluk. 
Lettország vezető férfiait meggyilkolták, köztük Ulmanis elnököt is, aki már a szovjet 
hadsereg bevonulásának estélyén sulyosan megsebesült. Kivégezték  azonklvül Balodis volt 
hadügyminiszter, Valdamanis pénzügyminisztert és Berkis tábornokot, a hadvezetőség 
főnökét. Számtalan egyetemi tanárt, magasabb tisztviselőt, diákot Szibériába vagy a sarki 
övezetbe deportáltak. Valamennyi házat elkobozták, akárcsak a bank- és takarékpénztári  
betéteket. Az üzleteket és élelmiszerkereskedéseket az uj hatóságok rendszeresen kifosztották. 
A tisztviselőket és alkalmazottakat könyörtelenül elbocsátották és kommunistákat ültettek  
helyükbe. Az elbocsátottaknak nem fizettek semmiféle nyugdijat vagy végkielégitést  és akit 
nem  végeztek ki  vagy nem zártak börtönbe, arra a lassu éhhalál várt. Általános  
elviselhetetlen besugórendszer  lépett életbe. Egészen  ártatlan kijelentéseket, vagy akárcsak 
az érdeklődést, hogy mi lett a sorsa  egy nyomtalanul eltünt rokonnak vagy ismerősnek, ugy 
tekintettek, hogy az illető „ a nép ellensége”. A lakosság a katonai megszállás megkezdése 
után már néhány héttel alig tudta megkapni  a szükséges élelmiszereket, mert a szovjet 
igazgatás és a szovjet hadsereg minden ehetőt felfalt. /MTI/ 
 
L i b a u , julius 12. /Német Távirati Iroda/ 
A német katonák a libaui kerületi börtönben egy sulyosan sebesült volt orosz vezérkari 
századosra, Alexis Oldenburgra találtak. A hajdani százados a többi között ezeket adta elő: 
- Könyvelőként működtem a libaui városi közigazgatásnál. Junius 23.-án letartóztattak. Rozul 
kapitány, a libaui GPU vezetője, – egy szovjetunióbeli zsidó – elé vezettek. Többször 
kihallgattak, megmotoztak és minden iratomtól, pénzemtől, értéktárgyamtól megfosztottak. 
Azután 28 más fogollyal együtt egy szük zárkába zártak. Ismét többizben kihallgattak minket 
és erőszakkal kényszeritettek különféle jegyzőkönyvek aláirására. Éjszaka a szomszédos 
zárkából lövéseket és hangos kiáltásokat hallottunk. Ekkor a mi zárkánk ajtaját is felrántották 



és egyenként ki kellett mennünk. Az ajtón kilépőket, egyiket a másik után nyakszirten lőtték. 
Cellánk ajtaja előtt halomban hevertek a holttestek. Nekem is ki kellett lépnem. A nyakamon 
lövés ért engem is; elvesztettem az eszméletemet. Amikor magamhoz tértem, agyonlőtt 
fogolytársaim holttestét éreztem rám nehezedni. Tetőtől talpig véres voltam. A bolsevista 
hóhérok nyilván elmenekültek már. golyó a bal vállamon furódott be és szétroncsolta a jobb 
alsó állkapcsomat; mozdulni nem tudtam. Négy napig feküdtem a már oszlásnak induló 
hullákkal, Kaus lett kapitánnyal együtt, aki szintén csak megsebesült. A hullaszag rettenetes 
volt és megfulladással fenyegetett bennünket. A vérveszteségtől, éhségtől, büztől ujra és ujra 
elájultunk. Végre a negyedik napon német katonák szabaditottak ki szörnyü helyzetünkből. 
/MTI/ 
 
K o l o m e a, julius 12./Magyar Távirati Iroda/ 
A szovjet uralom alól felszabadult területek egészségügyi viszonyai sirelmasak. Ennek egyik 
főoka, az egész területen mutatkozó sulyos orvoshiány.A szovjet kormány ugyanis 
annakidején egymás után hurcoltatta ázsiai internáló táborokba a galiciai, ukrán és lengyel 
orvosokat,ugyhogy voltak olyan vidékek is, ahol tiz-tizenöt községben       sem müködött 
orvos. Ennek következtében tömegesen pusztultak el a betegek orvosi gyógykezelés 
hiányában s különösen a téli és tavaszi influenza-jráványok szedték áldozataikat tömegesen. 
Tekintettel arra, hogy a szovjet közegészségügyi viszonyok közepette a himlő és egyéb 
kötelező védőoltások is elmaradtak, a legszükségesebbnek ezek oltása mutatkozik. 
 
C s e r n o v i c z, julius 12./Magyar Távirati Iroda/ 
A magyar közvéleményt érthetően nyugtalanithatta a Csernoviczban élő mintegy 600 főnyi 
magyar kolonia sorsa. Mint most megállapitható az itteni magyarok közül csak néhány 
személyt    hurcoltak magukkal a kivonuló szovjet hatóságok, míg a többiek sulyos 
szenvedések után, de életben vannak. Valamennyien kérték a román hatóságokat, hogy tegyék 
lehetővé Magyarországra való hazatérésüket. 


