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SO V IEPTI C A
Duodame Siame nr. informacijos apie Lietuva iš sovietinių. 

Šaltinių. Ji rodo, kad Lietuves sovietinė spauda ar Amerikos komu
nistinė spauda yra tik atgarsis to, kas skelbiama Maskvoje. Nors lie
tuviukai ar apie Lietuvą parašyta, bet savo dvasia tai yra maskvinė 
sovietioa.

Iš Maskvos tebesireiškia aktyvus noras politiškai 
inkorporuoti ir Lietuvos teritoriją ir Lietuvos žmones.Sovietų atsto
vybių. skelbimai Klaipėdos gyventojų reikalu, paskiau skelbimas regi
struotis sovietų atstovybėse piliečiam, esantiem JV, Kanadoj ar Austra
lijoj buvo tos pačios pastangos pamanifestuoti politini Lietuvos 1- 
jungimą i SS. Tos pačios prasmės yra sovietų konstitucijos pakeitimas . 
taip, kad Ukraina, Gudija ir Pabaltijo valstybės sudarytų sąjungą. 
Pabaltijo soc.respublikų, nepripažintų de jure nei daug kur de facto, 
susijungimas su Ukraina, Gudija, pripažintom soc.respublikom, Jau 
netiesiogiai nori pripratinti prie minties, kad Pabaltijo respublikos 
esančios tokios pat kaip anos. Tai nauja šmugelio forma aneksijai sank
cionuoti.

I SS pirmos rūšies pastangas buvo duotas JV, Kanados, Aust
ralijos kategoriškas atsakymas - ne. Čia dedame iš Lietuvos pusės 
ir min.Žadeikio tų sovietinių pastangų įvertinimą. Bus, be abejo, 

> suprastas, tinkamai Įvertintas ir minėtas sąjungos sudarymas.
Tuo pačiu metu eina sovietinės pastangos k u 1 t u r i škai 

ir ūkiškai Lietuvą įjungti į SS. Tos prasmės turėjo litera
tūros dekada ir visi pasitarimai kultūriniais reikalais. Iš pareiš
kimų tom progom įsidėmėtini tokie prisipažinimai; visi mūsų rašytojai 
turi žemintis prieš rusus, veidmainingai dėtis jų mokiniais ir lietuvių 
kultūrinį lygį degraduoti keliais laipsniais; antra, sovietinė dvasia 
yra tiek svetima dabar Lietuvoje gyvenantiem lietuviam,kad net lite
ratūros žurnalui leisti pagalbos turi duoti... rusai; trečia, lietu
viai rašytojai, nors lūpom mini Stalino ir Lenino vardus, bet kūrybos 
neduoda; dėl to jie yra nuolatiniam terore; ketvirta, pats režimo 
charakteris, paneigdamas kūrybinę laisvą, pakerta tikrosios kūrybos 
pagrindus tiek socialistinėj Lietuvoj, tiek ir Rusijoj.

Tai yra rūsčios išvados iš tos medžiagos, kurią čia skel
biame iš sovietinių šaltinių.
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LIETUVOS PASI.UKTINYHES; ViŠINGTONE PROTESTO PARElSKlt'JAS
DLL SOVIETŲ-S-GOS GEN. KONSULATO NSW YORKE -

tarnybinio pranešimo , f
TILPUSIO KOMUNISTINĖJE.SPAUDOJE,KAIP KAD CHIKAGOS LAIKRAŠTYJE', 

"VILNIS"; KOVO 19 ir KOVO 22,1948

Minėto Sovietų Gen.KūnsuIato pranešime, tarp kitko, sakoma: 
"Tikrieji aukščiau nurodytųjų (Klaipėdos miesto, Klaipėdos, 

Šilutės ir Pagėgių apskričių) Lietuvos TSR vietovių gyventojai, 
iki 1939 m, kova 22 d, buvę Lietuvos piliečiai, bet ligi 1945 m. 
sausio 28 d., gyvenę JV ir nepriėmę kurios nors kitos šalies pilie
tybės, pagal šį įsakų (TSRS Aukėč.Tarybos Prezidiumo įsakas iš gruo
džio 16 do I947 m, dėl tvarkos lietuvių tautybės nuolatiniams Klai
pėdos Krašto gyventojams Sovietų pilietybę Įsigyti) gali registruo
tis tarybinėse konsulato atstovybėjef?), ir tuo pačiu gauti tarybinę 
Pilietybę" J . z.

Dėl viršminėtos pranešimo ištraukos, reikalinga pastebėti,kad 
ji surašyta lietuvių'kalba šlubai (kaip musų paženklinta klaustuku); 
kad ji neįpareigoja registruotis; kad tas pranešimas taikomas "tikrie
siems" Lietuvos piliečiams klaipėdiečiams ir kad tokiu budu bandoma 
konsoliduoti Sovietų S-gos neteisėta Klaipėdos Krašto aneksijas

Lietuvos Pasiuntinybe Uašingtone skaito savo pareiga dėl viso 
to pareikšti iš esmės kas-sekas. ■ '
1) Klaipėdos Kraštas, kaipo didžiumoje-lietuvių apgyventas, Pirmojo 

Pasaulinio Karo pasėkoje, Aliantų pergalės dėka, 1919 metais buvo 
atskirtas nuo Vokietijos tiksiu prijungti jį prie nepriklausomybę

■ jau pasiskelbusios Lietuvos valstybės. To krašto uostas, Klaipėdos 
uostas, kaip vienintelis į jurų komercinis išėjimas, buvo skaitomas 
turinčiu ekonominiai gyvybinės Lietuvai reikšmės. Tame Klaipėdos 
krašto atvadavimo akte Sovietų S-ga ne tik nedalyvavo, bet priešingai, 
siuntė Raųd,Armijos dalinius, kad užgniaužti pačios Lietuvos nepri
klausomybę.

2) Klaipėdos kraštas, nuo amsi y lietuvių giminės gyventas, bendrai su 
žemaičiais kovojęs prieš Kryžiuočių Ordeno įsiveržimų bei pavergimų, 
per šimtmečius išlaikęs lietuviškumo savybes, savo jaunimo sukilimu 
1923 m, pareiškęs norų ir .valių prisiglausti prie Lietuvos, -
19(34 m. Ąliantų (D.Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos) 
sprendimu, ir JV pritarimu, buvo formaliai prijungtas į suvereninę 
Lietuvos Respublikų. Tame akte Sovietų S-ga ne tik kad nedalyvavo, 
bet jau Brest-LiVovsko derybose buvo atsižadėjusi visos Lietuvos 
kalzeriškcs Vokietijos naudai.
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•J-1 Kai , jo-įvykdyto’-. ®£fcoslovakijos pagrobimo, Hitleris prievartos’keliu - 
1939 mokamo 22 ČU reanekševo Klaipėdos kraštą, Lietuvai reikalingos 
paramos į>ovj.etų S.-ga ' tuo-metu nepasiūlė. Priešingai, už keliu mėnesius 
oHtento 1939 n. rugplūėio 23 d, ir rugsėjo 28 d. slaptai s\iąįtarS: • - 

.su naciais ne t ik palieti Klaipėdos kraštą Hitleriui,-bet dargi pri. ■ 
skirti jam dali Suvalkijos, o visas kitas Lietuvos sritis, ne 11 t.avlą 
tautos valia, bet Hitlerio valia, prisijungti prie Sovietą, S-gos .
(žiur.Amerikos Vyriausybės leidinį: Nazi-Soviet-Relations 1939rĮ941)

4) Kai 1995 a, -sausio mėn. Sovietu S-gos kariuomenė-(Land-Lease karo. . ,,T1
medžiaga rūpinama ) privertė galop vokiečius ir "IŠ‘ Klaipėdos pasitraukti 
nes jau našią PŠ-jėgumo nugarkaulis buvo Aliantą palaužtas- iš-vakarą 
pusės s sovietai paniekindami Atlanto Sarter-į ir.padarytus Jaltoje 
pasižadėjimus grąž.inti nepriklausomybę iš Hitlerio išlaisvintiems 
kraštams neišskiriant ir Klaipėdos krašto (gražinant pastarąjį nepri
klausomos Lietuvos suvereriitetan) , neteisėtai ir savanaudiškais sume
timais. u c .-ore- tam kraštui savąją, tam kraštui svetimą nė kiek; nemažesnę 
už naciu, raudonąją-1 vergovę. Bet klaipėdiečių teisė prie nepriklausomos 
nuo Maskvos Lietuvos-'pilis tybės pasilieka neginčijama tarptautinio,, 
teisingumu akyse. - - ■

5) Lietuvos pavergimas 19.40 m.birželio, 15 d. Sovietą S-gos įvykdytas' , 
karo grąsinimo priemonėmis sulaužant skaitlingas galiojančias su
tartis, gi pats Lietuvos į Sovietų S-gą įjungimas įvykdytas prievar
tos keliu pavartojant neteisėtą ir nelaisvu rinkimu priemonę, kultū
ringojo pasaulio.buvo ir tebėra laikoma kaipo neteisėta vienpusiška’ 
aneksija bei imperialistine agresija mažąją kaimyninių valstybių at
žvilgiu, Pastarasis TSR Prezidiumo nutarimas Maskvoje klaipėdiečių 
pilietybės klausimu esmėje, nuo Hitlerio pasikėsinimo į Klaipėdą-ir 
Raudo Armijos 1940 nu birželi.® 15 d. pasikėsinimo Lietuvos atžvilgiu; . 
nesiskiria.

Akyvaizdoje suminėtu tarptautinių, pasižadi j imą laužymo, aš, 
kaipo teisėtas nepriklausomos.Lietuvos konstitucinės vyriausybės atsto
jus, šluoni griežtai protestuoju prieš Sovietą S-gos užsimojimą savintis 
Klaipėdos kraštą (kaip ir visą Lietuvą) ir protestuoju prieš sovietą 
r’cn.Konsulato paskelbtąją .klaipėd-ieSįąregistraciją -tikslu -verbuoti sau 
ojantą tarpe patriotingu lietuviu lojalią gyventoją Šio krašto, kurio vy
riausybė so:’, tu agresiją Lietuvos atžvilgiu griežtai pasmerkė 194b m. ' " 
liepos 23 į, parelėkimu ir vėlesniais atvejais ir kuri Lietuvos .inkorpo
racijos Į Sov.S-gą niekad nepripažino.

Neabejoju,kad klaipėdiečiai nepasiduos Sovietą agentą meškeriojami 
ir dėl to noišstatys savęs galimiems psrojąms, bet pasielgs kaip sąžinė 

garbė reikalauja. : p.Zadeikis . -—
Lietuvos Įg.Ministeris

3



- 4

IS SOVIETINES SPAUDOS RUSŲ KALBA

Sovietinė_sgaudą dėl 'jNaeįą-Sovietą_santykią"

Sovietu Sąjungoje didelio triukšmo sukėlė Valstybės Dep-to 
paskelbti dokumentai apie "haoią-sovietą santykius 1939-1941 m." Per 
radiją ir spaudoje pasipylė ilgiausi straipsniai> kuriuos stengiamas, 
"demaskuoti istorijos falsifikatorius". Sovietą informacinis biuras *• 
paskelbė jau dešimtimis kartą kartotas propagandines frazes apie 
"teisybės iškraipymą", apie "vienašalį, nepatikrintą Hitlerio valdi-, 
ninką padarytą užrašą paskelbimą") kurie "visai neatitinka gyvenimo 
tikrenybei".

Savo ruožtu "Sovietą vyriausybė laiko teisėta paskelbti tuos 
slaptus dokumentus, kurie nušviečia hitlerinės Vokietijos ir Anglijos, 
Prancūzijos bei jv santykius, ir kuriuos minėtos vyriausybės slėpė 
nuo viešos nuomonės"

1. Hitlerinis režimas su Anglijos pritarimu. Pradėdama nua te, 
kaip buvo rūoffiamasf voEieeiąKagrėsIjaiJ "Kas“nežino, kad hitlerinis 
režimas buvo sukurtas vokiečiu monopolistą pilnai tam pritariant Angli
jos, Prancūzijos ir JV vyriausybėms". Užsienio kapitalą pagalba, ypaė 
JV remiama, Vokietija vien 1924-30 m. laikotarpyje užsienio paskolą 
pavidalu, Sumobilizavo per 30 milijardą markią. Šią kapitalą dėka buvo 
sljkurta galinga pramonė ir išvystyta karo mašina.

Kita priežastis, kuri pastūmėjo Vokietiją į karą buvo vadinama 
"nuolaidumo politika", kurią vedė anglą ir prancūzą vyriausybės. Tuojau 
po Hitlerio įsigalėjimo, 1933 m, Romoje buvo pasirašytas "draugiškumo, 
ir bendradafbiavimo paktas" tarp D.Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos 
ir Italijos. Sekančiais 1934 m. Prancūzijos ir Anglijos remiama, Lenkija 
pasirašė su Vokietija nepuolimo paktą, "kuris buvo vienas iš svarbiausią 
etapą vokiečiu agresijos pasiruošime". 1935 m. Londone Ribbentropas 
pasirašo anglą-vokiečią juru susitarimą, kurio išdavoje žymiai sustiprė
jo vokiečią jūrą galybė. Tos nuolaidos Berlyno Romos ašiai privedusios 
prie Abisinijos ir Ippanijos karą.

2. Tik sovietai už mažąsias tautas. Ginant pirmosios teises 
Tautą S-goJe7 €ik”sovletą“vyrlaūsyb5 stojusi už jos "lygiateisiškume;
ir nepriklausomybę", tik Sbv.S-ga atstovavo "valstybių nepriklausomybės 
ir tautą lygiateisiškumo principus", ginant vieną iš mažąją valstybių, 
kaip tai buvo Abisinija". JV, D.Britanijos ir Prancūzijos vyriausybės 
"nė piršto nepajudino, kad sudrausti vokiečiu bei italą agresorius, 
kad apginti pažeidžiamas tautą teises, kad palaikyti taiką ir sustabdyti 
atslenkantį antrą pasaulinį karą". Sovietą S-gos dėka buvo iškeltas 
sumanymas sudaryti kolektyvinį saugumo paktą, kuris, deja, vakarą vals
tybių buvo atmestas. Pastarosios pageidavusios dvišaliu paktą. Bis nu
sistatymas "išveda iš rikiuotės, taiką mylinčias tautas, suskaldė ją 
bendrą frontą prieš agresorių,"išlaisvino kelią vokiečiu agresijai ir 
padėjo Hitleriui sukelti antrą pasaulinį karą".

3. Anglosaksai rusą-vokiečią kiršintojai. Vakaru Europos 
valstybių - ypaė“AngIijoš Ir“Prancūzijos“prieškarinė politika siekė 
visomis priemonėmis "sukiršyti Vokietiją su soveitą S-ga". Tai ryš
kiausiai paliudija 1939 m. vestos derybos dėl tarpusavio pagalbos, 
"ūžtesdąmos derybas su Sov.S-ga ir duodamos saugumo garantijas Lenkijai, 
Rumunijai bei kai kurioms kitoms valstybėms, Anglija ir Prancūzija, 
palaikomos JV vadovaujančią sluoksniu, vedė dvigubą žaidimą, tikėda
mosi susitarti su hitlerine Vokietija ir nukreipti jos agresiją į Rytus 
prieš Sovietą S-gą". Siam tikslui Vakarą galybės reikalavo iš SSSR 
prisidėti prie bendrą garantiją Centr.bei Rytą Europos valstybių sau
gumui užtikrinti, tuo tarpu jos pačios "vengė duoti bet kokią .patiki
nimą ir garantiją toms valstybėms, kurios radosi prie SSSR šiaurės va
karą pasienio". Atrodo, kad tai buvo svarbiausia priežastis dėl ko ne
pavyko susitarti tarp Sov.S-gos ir Anglijos-Prancūzijos.
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(Kaip keista; kad Kremliaus valdovai, reikalaudami saugumo garantijų 
šiaurės vakarų kaimynams, atseit Pabaltijui, patys pirmieji pasistengė 
juos užpulti)» Tikslas tokios Agglų-Prancūzų politikos buvęs tas, kad" 
palikti "vartus atdarus" Vokietijos veržimu!si i Rytus« ”

Derybų nesėkmė buvusi iš anksto numatyta "Sis nepasisekimas 
turėjo Hitleriui parodyti, kad Sov.S-ga draugų neturi, kad SSSR yra 
izoliuota ir kad Hitleris gali Sov.S-gų užpulti nerizikuodanas susi.-- 
laukti bet kokio pasipriešinimo iš anglų-prancūzų pusės".

Anglų derybos su_Vokietiįa» Lygiagrečiai su viešomis s ų gumc 
derybomis'Baškvoje^ Anglija "užkulisyje vedė derybas su Vokietija, 
priduodama šioms pastaroms žymiai didesnės svarbos". Jų metu tartasi 
dėl stambių paskolų suteikimo Vokietijai, dėl įtakų sferų pasidalinimo 
pasaulyje, dėl rinkų pasiskirstymo bei konkurencijos išvengimo. "Pasi
rašant tuos susitarimus Anglija atsisakanti nuo ką tik duotų garantijų 
Lenkijai".

. 5. Sovietai priversti. Tokiu atveju kas liko daryti Sov.S-gai.^
a) arEa-pHimtl"Vokietijos pasiūlytų nepuolimo sutartį ir lai

mėti laikų karui pasiruošti;
b) arba atmesti Vokietijos nepulimo pasiūlymų ir rizikuoti 

tarptautiniams konfliktams, kuriuos stengėsi sukelti Vakarų valstybės.
"Tokiomig sąlygomis sovietų vyriausybė buvo priversta pasi- 

r rinkti ir pasirašyti su Vokietija nepublimo sutartį".
"Kaip 1918 m. dėl Vakarų valstybių priešingos politikos Sovietų , 

S-gos atžvilgiu, pastaroji buvo priversta pasirašyti Breste taikos 
sutarti su vokiečiais, taip ir dabar, praėjus dvidešimčiai metų-po 
Bręstos taikos, Sovietų S-ga, tos pačios Anglijos bei Prancūzijos ; ■ 
nepalankios politikos verčiama, turėjo pasirašyti su vokiečiais ne
puolimo paktų".

Esą žinoma, kad "istorijos falsikikatoriams"nepatinkar'jog ' ■ 
Sov.S-ga sugebėjusi išnaudoti karo pasiruošimams vokiečių-sovietų 
sutartį, "kad Sov.S-gai pavyko savo valstybės sienas perkelti toli į 
Vakarus ir užkirsti kelių vokiečių agresijai Rytų kryptimi", kad Hitle
rio pajėgoms savo puolimų teko pradėti ne ant linijos Maskva-Kijevas ,į 
bet už šimtų kilometrų į Vakarus, "kad Sov.S-ga iš šio karo išėjo 
nenusilpusi, bet kaipo nugalėtoja".

Savo agresija prieš Lenkiją Sov.S-ga mėgina pateisinti sekančiai: 
"Kad sukurti "rytų" frontų prieš hitlerininkų agresijų ir paruošti 
gynimo linijų ties Baltijos bei Ukrainos siena... buvo reikalinga su
jungti vakarų Gudiją ir Ukrainą, kurios 1920 m. ponų Lenkijos buvo 

A užgrobtos, su sovietų Gudija bei Ukraina, į kur teko pasiųsti sovietų 
pajėgas". Tokiu būdu esą buvo pasiekta "Kurzeno linija" -nustatyta 
Versalio sutartimi, . ’

"Praslinkus kelioms dienoms po to, Sov.S-ga pasirašė tarpusavį© 
pagalbos paktus su Baltijos valstybėmis, tuo būdu įkurdinant sovietų 
kariuomenės garnizonus Estijos, Latvijos ir Lietuvos.teritorijose, o . 
taip pat organizuojant sovietų aerodromus ir jurų karo bazes". "Tokiu 
būdu buvo padėtas pagrindas "rytų frontui",.

"Aųglų-prancūzų-amerikiečių sluoksniai daugumoje į šį sovietų . 
vyriausybės žygį reagavo pikta ai tisovietine propaganda, laikydami 
jį agresijos aktu".

6. ChurcFiillis sovietams pritarė. Pasitaikė ir tokių polįtikų, 
kurie supratę šį“s6viei'ų~žygį ir""pripažino teisingu:’ nusistatymu 
sukurti "rytų" frontą. Jų tarpe pirma vieta tenkanti p.Churchilliui - 
tolaikiniam karo rainisteriui, kuris 1939-11.1 per radijų pareiškęs: 
"Tai, kad rusų armija turėjo užimti šių linijų, buvo visai neišvengiama 
norint apdrausti Rusijos saugumą nuo vokiečių pavojaus. Kaip ten be
būtų, pozicijos užimtos ir-Rytų frontas sudarytas, kur&o nacinė Vokie
tija neišdrįs pulti"... Iškvietus Ribbentropą į Maskvą jam buvo duota 
suprasti "kad nacių sumanymams Pabaltijo valstybių ir Ukrainos atžvilgiu 
turi būti įhdarytas galas".
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7o Paktąi_su Pabaltijo valstybėm- Nepuolimo sutarčių pasirašymu; 
šu P8baltijo-valštyb¥m~nepaslbaig6~"rytą" front.o sudarymą. "Paktas 
su Pabaltijo valstybėmis buvo pasirašytas, tašiau nebuvo sovietu ka
riuomenės , kuri jas apgintu". Panaši padėtis konstatuojama ir Moldavi- 
joj bei Bukovinoj. "1940 m. birželio mėn., vidury soviet^-kariuomenė 
Įžygiavo į Lstiją, Latvi jir Lietuvą". "iokiu būdu buvo užbaigtas ;;' .y;v. 
fronto formavimas prieš Hitlerio agresijų nuo Balti jos iki Juodiju ■ 
Anglą-pranoūzą vadovai to nenorėję■suprasti. "Jie nesuprato, kad- ij* Jca- 
las eina apie pažeidimą ar nepažeidimą Suomijos, Lietuvos, Estijos, 
Lenkijos teisiu, bet apie tai, kad apsaugoti minėtus kraštus nuo pa
vertimo beteisėmis hitlerinės Vokietijos kolonijomis", Jie nesupratę, . 
kad svarbiausias dalykas buvęs suorganizuoti saugumo linija, sulaikyti 
priešą ir vėliau pereiti į-priešpuolį, "sumušti hitlerininką kariuomenę 
ir sudaryti tiems kraštams-galimumą laisvai vystytis". Tekį Sovietu 
S-gos "kilniaširdiškumą" tik "demokratijoę-;,priešai ir bepročiai galėjo 
laikyti agresija". ■ Jei gynimosi linija neSUtą ėjusi per Viborgą-Kauną- 
Balstogę-Erestą, Lvovą, .-'o per Lenin'gradą-Narvą-Minską-Ėijevą, kas su
daro 200-300 km distancija, tai vokiečiai būtu "žymiai greičiau įsi
brovę Sov.S-gbs gilumon... būtų galėję atitraukti 50 diviziją iš-Rytu 
Anglijos puolimui ir desantą suformavimui... ir pag'aliau butu- žymiai 
sustiprinę savo frontą Egipte"«. ,

Tuščios pastangos esą "istorijos klastotojui įrodyti', kad Sev. 
S-ga, pasirašydama sutartį sU Vokietiją siekusi "Europos pasidalinimo", 
.teritoriniu pretenzijų i piet'' nuo Bov.S-gos Indijos okeano link", 
.planu Turkijoje, Irane, ^Bulgarijoje ir kit. "Berlyno pasitarimai 1940 m. 
buvo ne kas kita, kaip Molotovo revizitas į du Ribbęntropo atsilankymus 
Maskvoje". Svarbiausia pasitarimu'tema - "'sovietą-vokiečią santykiai"«

Vakaru valstybių darytos kombinacijos per karą nusilpninti Sov. 
Simais. reXia“^istorijos*i£astojimus”
padarytus iškraipymus. Melas ir šmeižtas išnyksta, o faktai lieka"

"Izvestiją" Nr.35,34,36,39 , •
1948.2.10. 11.15.-17 - j

Miško-kirtimas.Lietuvoj
z Paskelbtas sekančio turinio pranešimas drg» Stalinui apie miško 
medžiagos paruošimą Lietuvos teritarijoje.

- - '"Malonu Jums., pranešti, mielas drauge Staline, kad sovietinės 
Lietuvos miško'pramonės darbininkai ir ūkininkai išpildė vasario 26 d. Mišku Pramonės Ministerijos nustatytą mūsą kraštui miške, paruošos 
planą rudens-žiemos sezonui; paruošos planas išpildytas 101,3$, o iš
vežimo - 100,3;,.

Medžio paruošimas ir išvežimas virš plano tęsiamas-"
"Lietuvos SSR Ministru Tarybos Pirmininkas - (pas./ Gedvilas 
"Lietuvos SSR Mišku pramonės ministras - Ponamasev"

"Izves.Ų.ja" Nr.52/48,3’3°

Sovietinė Lietuvos literatūra
Šia tema "Izvestijose" Hr.53 /48.3.4 įdėtas H.Korsakovo 

straipsnis:
"Lietuviu sovietinė literatūra yra viena jauniausiu iš -daugia

tautės sovietą literatures. Tik 1940 m. pašalinus .Lietuvoje buržuazinį 
režimą, lietuviu rašytojai galėjo pradėti laisvą k ūrybą.-praeityje 
fašistinio režimo priespaudoje, progresyvinės idėjos lietuviu literatū
roje buvo žiauriai slopinamos. .

Sovietą santvarka sudarė lietuviu literatūrai iki šiol neregėtus 
vystimosi 'galimumus. Talentingoji poetė Sal.omėja Neris, išreikšdama 
išlaisvintos lietuviu liaudies j augimus, sukūrė "Poema apie Staliną", 
kuri buvo perskaityta SSSR aukšč.tarybos posėdyje priimant Lietuvą į
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Sovietų Soc.Respublikų S-ga. • Poetinis gal.'omėjos Neries žodis, 
sovietinio režimo santvarkoje iš karto prįgijo ir buvo išgirstas 

. visoje Soy.S-goj e.-.Gerokai išgarsėjo"'ir toks..poetas kaip V,Montvila; 
. kuris geriausiuose savo poezijos kūriniuose' aiškiai vaizdavo tų paki

limą > 'kurį atnešė lietuvių liaudžiai sovietinis režimas. Tą,Lentingas 
beletristas p.Cvirka sukūrė noveles'naujojo sovietinio gyvenimo„s .

’’Hitlerio užpuolimas^padarė lietuvių. kultūrai nfi-maža'.į 
'Okupantai milijonus'egzempliorių, lietuviškų knygų sudegino-ar kitaip * 
sunaikino, Pirmomis okupacijos dienomis hitlerininkai sušaudė; talen- 

.tingų sovietų rašytojų V.Montvilą. Jie išvežė į koncentracijos lagerius
— rašytojus B,Sruogų, T. Tilvytį. ir kitus. . .

Tačiau hitlerininkai ir jų pakalikai lietuviški nacionalistai ■ 
nejstengė sutrukdyti lietuviu sovietinės literatūros ąūgimo, kurLypaš' 
suklestėjo tėvynės karo metais. Žymūs* lietuvių rašytoją! ar tai sovietų 
armijos eilėse, ar jos užnugaryje atliko tuo metu sėkmingų literatūros 
darbų, -atiduodami visas savo' jėgas-kovai prieš vokiečių grobikus.

. Rašytojai L.Gira, S.Neris, P.Čvirka, A.Venclova ir kiti, tėvynės karo 
metu praturtino lietuvių 1 iteratūrą idėjiniais ir aukšto meninio lygio 
kūriniais, kurie daug, pasitarnavo Lietuvių tautas kovoje prieš okupah- 

f tus. Solom.Neries eilėraščiai buvo, apdovanoti pirma j o laipsnio Stalino 
premiją. . , '

"Pokariniame'laikotarpyje lietuvių sovietinė literatūra pra
dėjo nagrinėti krašto atstatymo temas. Stalino penkmetis, Hitlerio 
okupantų sugriautų miestų bei kaimų-atstatymas, sovietų vyriausybės 
pravesta žemės reforma-, suteikusi dešimtims tūkstančių ūkininkų žemes, 
.liaudies■ auklėjimas socialistinės pasaulėžiūros dvasioje, komunistų . 
partijos organizacinis vaidmuo ir Lenino-Stalino idėjų išorinė reikšmė, 
lietuvių tautos gyvenimo - visa tai sudaro pagrindinę tematiką ;šių 
dienų lietuvių literatūros, jos įkvėpimo šaltinį. . įį'į - .

"Naujosios temos pilniau ir aiškiau vpa išryškintos šių dienų 
poezijoje,-kuri šiuo metu sudaro vyraujantį žanrą, lietuvių Literatū
roje. Poetai- A.Venclova, y.Valšiunienė, V.lSazurienas, ■Ę.Ke-želaitiB, 
T.Tilvytis ir kiti yra sukūrę vertingų kariniu,. skatinančių lėiudį nau
joms pergalėms Sovietų-Lietuvoje. . . . . ■ ; ' . .

"Pokarinėje lietuvių poezijoje ypač ryškus :. yi^a tautų 
draugystė. Žinomiausias senosios kartas .poetas V-.‘Mykolaitis-Putinas 
yra sukūręs vertingų eilėraščių, apdainuojančių ■.sovietinių tautų- drau- 

^gystę. Talentingo rašytojo P.Cvirkos paskutinioji'knyga "Gruzijos širdis" 
'ryškiai pavaizduoją-užkaukazio respublikos laimėj imus, .

Žymi dalis lietuvių rašytojų kūrybos pavesta didžiajai'rusų 
tautai, su kurią Lietuvių tautą riša artima kėlių amžių draugystė.

"Proza šių-dieūų sovietinėje literatūroje, dėjau nevaidina 
to vaidmens, kurį, turėtų ji vaidinti. Lietuvių rašytojai d ai- nedaug 
tesukūrė žinomesnių prozos kūrinių. Žymiai aiškiau ta; aktyviau poka- 
riniame periode pasireiškė lietuvių dramaturgija, Sovietinės Lietuvos 
teatruose jau pastatoma visa eilė naujų pjesių. Vadovaujantį vaidmenį 
lietuvių dramaturgijoje šiuo metu užima B.Dauguvietis, kuris pasta- ' 
Tuoju metu yra sukūręs sovietinėmis temomis keletą pjesių: "Naujasis 
atžalynas", "Uždaviniai" ir kit-ąą. Tenka paminėti ir J..Baltušio pjesę 
"Gieda gaideliai", kurioj pavaizduotą buržuazinės Lietuves kaimo 
buities priešingumai. Neseniai paskelbtas.konkursas parašyti geriau
siai pjesei, gerokai praturtino lietuvių ..dramaturgiją naujais kūriniais 
kaip tai; J.Marcinkevičiaus, Griciaus, V.Miliųnp ir kt. Sovietinės 
■Lietuvos teatro lygis pakilę. - ‘ \

"Buržuazinės Lietuvos laikais lietuvių rašytojų kūriniai veik 
visai nebuvo verčiami į. svetimas kalbas, kuriuos tepažlndavo tik 
mažas j-aSytojų būrelis. Padėtis visai pasikeitė dabar - .esant sovietų 
santvarkai.- Broliškų respublikų kalbomis išverstą irišėj-o iš spaudos;’ 
Donelaičio, Žemaitės, Maironio, Neries, Cvirkos geriausi kūriniai, 
o taip pat lietuvių poezijos bei prozos antologijos. Šie veikalai"
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daugiatūkstantiniu tiražu pasirodė rusų ir kitomis kalbomis,tuo 
>du supažindinant SSSR tautos su pasiektais lietuviui literatures 
imėjimais . ■

"VKP(b) CK istoriniai nutarimai literatūros ir meno reikalu 
suvaidino lemianti vaidmenį lietuvių literatūros vystymuisi. Lie- ■' 
tuvių, rašytojai, bolševikinės kritikos į r antikritikos įtakoje, 
su atsidėjimu apsvarstė savo darbų trukumus. Paskutiniųjų laikų » ’ .Į ' 
poezijos idiliSkiausi ir peisažiniai motyvai buvo paliesti negai
lestingos kritikos, o taip pat iškelta^prozos bei kritikos atsi
likimai, Nagrinėjant praeities literatūros klausimus, buvo iškelta 
eilė netikslių Įvertinimų, buržuazinės ideologijos pasikartojimų. 
Lietuviu rašytojai be galo yra dėkingi komunistų partijai už 
jos rūpestį išvystant soviętinę literatūrą. Jie yra įsitikinę,kad 
lietuvių sovietinė literatūra, Lenino-gtalino didžiųjų idėjų įkvėpta, 
artimiausiu laiku pasieks ra uju žymių laimėjimų’'.

Lietuvių sovietinė lįterattira. Tokia antrašte "Pravdoje" 
Nr.61/48,3 = 1 15uv0~j7Paleckio straipsnis ryšium su lietuvių lite
ratūros dekada Maskvoje. Žemiau paduodamas minėto straipsnio ver
timas i

’’Maskvoje prasidėjo lietuvių literatūros dekada. Sis Įvykis 
turi didelės svarbos netik lietuvių tautai, kuri turi būti dėkinga 
partijai, vyriausybei ir visai sovietų visuomenei už parodytų dė
mesį jos tautinei kultūrai. Dekada turi svarbos ir kitoms SSSR 
tautoms kaip liudijanti jų kultūros broliškų ryšį, kaipo išraiškų 
mūsų tėvynės tautų nesugriaunamos draugystės.

"Lietuvių sovietinė literatūra išreiškia savyje geriausias 
progresyvinės ir demokratinės lietuvių literatūros, tradicijas, 
kurių pradmenys jau ryškiai pasireiškė jos įkūrėjo Kristijono Done
laičio kūryboje (1714-1780). Tai buvo sunkios ukihinkų-baudžiau- 
falnkų dalios apdainuotoj as, autorius žinomos realistinės poemos 
"Metų laikai".

"Progresyvinių tendencijų pasireiškimai lietuvių literatū
roje iš bendrai lietuvių nacionalistiškai- išsilaisvinimo judė
jimui žymios įtakos turėjo rusų didžiųjų revoliucionierių demokratų 
idėjos.- Belinskis, Gerceno, fiernysevskio, Dobroliubovc.

"Vinco Kudirkos (1853-1899) satyrose juntama 8a1tykovo- 
Scedrino įtaka. Žinomiausias lietuvių poetas Maironis (1862-1953) 
J^ra didžiojo Adomo Mickevičiaus mokinys,, o taip pat rusų bei pa
saulinės poezijos geni jaus Puškino, kuris bendrai turėjo ^didelės 
įtakos visai lietuvių poezijai. Talentingas poetas Pranas Vaičai
tis (1876-1901), kufio poezijoje juntama Nekrasovo įtaka, vienas 
iš pirmųjų išverėia į lietuvių kalbą Puškino kūrinius.-Paskuti
niuoju laiku lietuvių literatūrai nemažos įtakos turėjo Gorkio 
ir Majakovskio kūriniai".

"XXX amžiaus gale, nežiūrint caro draudimo spausdinti kny
gas bei laikraščius lietuvių kalba, pasireiškė eilė rašytojų pro- 
zininkų-realistų: Žemaitė (1845-1921), Tumas Vaižgantas (1'869- 
1933), Lazdynų Pelėda (1857-1926). Tuo laiku Vincas Pietaris (1830- 
1902) parašė pirmąjį lietuvių romaną "Algimantas", 

"Išproletarinių rašytojų tepka paminėti Joną Biliūną (1879- ' 
1907), kuris pirmasis fa vaizdavo lietuvių literatūroje darbininkų 
buitį. Tuo metu pradėjo savo vaisingą darbą žinomas revoliuoijo- 
nierius, paskutiniuoju laiku vadovavęs lietuviams bolševikams. 
Vincas Kapsukas-Mickevičius (1880-1933)* Savo veikaluose jis ap
rašė Lietuvos- darbininkijos-kovą ptieš carizmą, prieš vokiečių 
okupantus ir lietuvių buržuaziją. '

"Dar buržuazinėje Lietuvoje išaugo ir sustiprėjo rašytojų 
grupė, kurie perėjo į aktyvią antifašistinę kovą, vadovaujant 
Lietuvos komunistų partijai. Ši grupė, kurios priešaky buvo romapb 
"Žemės maitintojos" autorius, rašytojas Petras Cvirka, grupavosi 
aplink antifašistinį žurnalą "Trečiasis frontas".
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"Tik 1940 metais, kada Lj'etuvos liaudis įvedė krašte sovie
tini režimą ir lietuviu lietratv.ra, tapo sovietine, išsipildė pir
maujančiu progresyviu Lietuvos rašytoju svajonės.

"Didžiojo tėvynės kero metu lietuviu rašytojai, drauge su 
kitais sovietu rašytojais savo kūryba prisidėjo prie priešo nuga
lėjimo. Dar 1941 m. spaliu mėn. Liudas Gira parašė pirmuosius 
karo kūrinius; Sąllomeja Neris, F tras Cvirka, Antanas Venclova- 
Kostas Korsakas > Jonas Marcinkevičius, Jonas Šimkus, Juozas Bal-■ * 
tušis, A.Gricius, E.Mieželaitis, V.Valsifinienė,-V.Reimeris, V. 
Mozūriūnas ir kt« skatino savo kūryba Lietuvos liaudį kovoti su 
vokiečiu grobikais, įkvėpė lietuviu kareivija bei partizanus.

"ilenulenkė savo gaivu okupantams ir tie rašytojai, kurie, 
nesuskubo evakuoti iš Lietuvos. Pag .1 išgales, kokios buvo įmanomos 
fašistu okupacijos metu, jie tęsė kovą su priešu, Fašistai sušaudė 
talentingą poetą Montvilą, publicistą Belecką, kankino koncentra
cijos lageryje poetus Balį Sruogą ir-T.Tilvytį; daugelis rašytoju 
buvo kankinami ir persekiojami. Tašiau nepalaužiamas buvo ją ti
kėjimas, kad ateis išsilaisvinimo valanda. Lietuvos kaimo tylumoje, 
sunkiais okupacijos metais p.Povilaitis išvertė Šolaoliovo "Tykusis 
Donas". . 1

"Pastaruoju metu Žymią pažangą,-..padūrę -lietuviu poezija. 
Pirmieji leidiniai, pasirodžiusieji išlaisvintoje Lietuvoje buvo 
eilėraščiu rinkiniai; Liudo Giros "Tolimaisiais keliais", Salomė
jos Neries - "Lakštingala negali .Begiedoti", Ą.Venclovos - 
"Obelis kur augalota" , Kosto Korsako ~ "paukščiai grįžta",

"Brangus indėlis lietuviu literatūrąje buvo išleidimas 
pomirtiniu Salomėjos Neries dvejų tomą eilėjraėčią rinkinio, kurį, 
kaip žinome, pasimirė 1945 n. -UŽ eilėraščiu-rinkinį "Mano kraštas" 
poetei buvo paskirta pomirtinė Stalino.premija,

"Sovietinės Lietuvos pirmųjų, mėtą poetiniu paminklu tenka 
laikyti Vytauto Montvilos kūrybą. Gana ilgą periodą - pradedant 
1905 m. apima poetinė kūryba lietuviu tautos poeto Liudo Giros 
(1886-1946).

"Poetas Teofilis Tilvytis savo kūryboje apdainuoja lietu
viu liaudies kūrybinį darbą bei sovietą tautu draugystę,

"Garsiai skamba Antano Venclovos poetiniai žodžiai. Didelį 
ciklą eilėrašėitą poetas skiria Maskvos 800 metą sukakčiai paminėti, 
30 metą spaliu revoliucijai? Sovietą Lietuvos išlaisvinimui bei 
atkūrimui, broliškoms sovietinėms respublikoms. Žymiu laimėjimu 
tenka laikyti poeto išverstą į. lietuviu kalbą "Eugeniją Onieginą" •

"Nemažu laimėjimą pasiekė poetė Valerija Valsitlnien-S - 
eilėrašftią rinkiniu "Šviesiosios dienos" ir poemos "Daina apie 
Marytę Melninkaitęw. Taip pat išėjo nauji eilėraščiu rinkiniai 
poetą Vytauto S.Giros, A.Churgino, V.Mozūriūno, E.Mieželaičio. 
Senosios kartos talentingas poetas V.Mykolai t-<p.»putinas pasirodę 
spaudoje su savo eilėraščiais apie sovietą Lietuvą, apie Spaliu 
(revoliuciją) bei sovietą tautą draugystę..Tenka paminėti nauji 
eilėraščiu kūriniai Jono Šimkaus, Albino Žukausko, Kosto Korsako. 
Lietuviu sovietinės dramaturgijos srityje pionieriuj tenka laikyti 
Borisą Dauguvietį.

"Svarbios temos paliesta J.,Baltušio -"Gieda gaideliai" , 
Jono Marcinkevičiaus - "Kavoliūnal", A.Griciaus - "Iki kraštutinės 
ribos", V.Miliūno - "Sunkus kelias", j.Puodžiūno "statykime 
naują gyvenimą", Bernotėno - "už pergalę". Talentingas dramaturgas 
Balys Sruoga miręs 194? m< išleido istorines pjeses ir liko ne
pabaigęs rašyti pjesę apie gyvenimą uždarytąją vokiečiu mirties 
lageryje.

Iš šios apžvalgos matyti, ko&į didelį kūrybinį darbą atlieka 
lietuviu rašytojai, poetai ir dramaturgai. Tačiau ją kūryboje yra 
namažai ir esminiu trūkumą.

"Lietuvos KP(b)CK savo 15 plenumo posėdyje iškėlė rimtai 
kritikai eilą lietuviu rašytoji;; darbą, kurie dar nėra pamiršę
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savo ideologiniu atsilikimu, pasitraukė iš literatures darbo 
arba pasirodo nepilnaverčiais, beidejiniais, apolitiniais kūri
niais. Bet ir aktyviai pasireifikusiems lietuviu rašytojams teks 
dar daug atsidėjus padirbėti save perauklėti.

"Lietuviu literatūra dabar susilaukė didžiausiij galimumu. 
Bendravimas su didžiąja rusu literatūra, o taip pat ir su kitą - - 
brolišku respublikų literatūra, duoda mums gyvą kūrybinį impulse. . 
Lietuviu rašytojai jaučia nuolatinę paramą ir susidomėjimą ju * 
darbais. į rusu kalbą išverčiami ir tuo būdu tampa prieinami vi
sai sovietu liaudžiai, visi geriausi lietuviu klasiku ir dabar
tiniu rašytoju kuriniai« Antra vertus, lietuviu kalba pasirodo 
geriausi rusu klasiku bei šio meto sovietu literatūros darbai.

"Aktyvumui paskatinti bei pakelti mūsų literatūros ideo
loginiam lygiui, didelės svarbos turi VKP(b)CK nuostatai lite
ratūros, teatro, kino, muzikos klausimais, o taip pat drg. Zdanovo 
pranešimai žurnaluose "žvaigždė" ir "Leningradai".

"Lietuviu literatūros dekada Maskvoje yra tąsa tradicijų, 
rišančiu mus su didžiąją rusu literatūra, kuri praeityje parodė 
didelę ir teigiamą įtaką lietuviu progresyvinei literatūrai. 

Tai yra kūrybinė atskaita, kuri turi patarnauti tolimesniam lie
tuviu sovietinės literatūros suklestėjimui".

. Lietuviu literatūros dekada. "Izvestija Nr.717^8.3.2: 
Lietuviu literatūros 3e£ada“Maskvoj 'tęsiama toliau. Lenino vardo 
kultūros namuose įvyko trečiasis vakaras, į kurį susirinko ’ ’ 
Trechgomyj manufaktūros darbininkai1, tarnautojai ir inžinieriu- 
techniku personalas. "Lietuvos SSR rašytojai, poetai ir kiti meno 
atstovai buvo susirlnkusiujU sutikti karštais plojimais".

, Vakaro programa pradėjo N.S.Tichpovas - sovietu rašytoju 
SU-gos-generalinis sekretoriaus pavaduotojas. Apie lietuviu :' 
literatūros vystymąsi,, pranešimą padarė Juozas Baltušis. Prele
gento nuomone "tik įvedus sovietinį režimą Lietuvoje, litera
tūra tapusi verta lietuviu liaudies".

Savo kūrybos eilėraščius perskaitė^šie^lietuviu poetai: 
J.Šimkus, V.Reimeris, V«Sirijos-Gira, V.Valsiūnienė, J.Laga- 
sinskas, V.Mozūriūnas ir A.Venclova. Lietuviu poetu kūrinis rusu 
kalba perskaitė N.Tichonov, V.Servinskiy, M.Zamochovskaja, L. 
Dlingač, V.Zveginceva.

Vakaro programa buvo baigta dideliu koncertu, kuriame 
dalyvavo "Lietuvos SSR užsitarnavę artistai" Kazys Gutauskas, 
Juozas Mažeika, Aleksandra Staskevičiūtė, o taip pat "Lietuvos 
SSR valstybinis dainų ir šokiu ansamblis"«

"Izvestija" Nr.53/48„3.,4 Vasario 3 d. Lenino vardo kari- ■ 
niame politiniame klube įvyko lietuviu literatūros dekados eili
nis vakaras. Lietuviu rašytojai ir meno atstovai turėjo progos pa
buvoti su akademijos profesoriais, dėstytojais, generolais ir 
karininkais. Vakaro iškilmes atidarė rašytojas J.Erenburgas. 
įžanginę kalbą, pasakė Lietuvos SSR sovietu rašytoju s-gos sekre- ~ 
torius R,Šarmaitis. Lietuviu kalba savo kūrinius paskaitė poetai: 
V.Valsiūnienė, T.Tilvytis, V.Sirijos Gira. Eilėraščiu vertimus 
paskaitė Maskvos poetai.'

Didelį pasisekimą turėjo koncertas, kuriame dalyvavo 
"Lietuvos SSR meno meisteriai"».

Taip pat buvo pademonstruota-filmas "Sovietinė Lietuva"..'
"Pravda Nr ,681/48,31 ‘Vasario’.29 d. Maskvoje įvyko lietu

viu literatūros dekados antrasis vakaras, iškilmėms vadovavo- 
rašytojas L.M.Leonovas, kuris pasveikino vakaro dalyvius. Mask
vos teatralu vardu sveikinimus pareiškė artistas N.Ozerovas.

Apie lietuviu sovietinės literatūros vystymąsi, pranešimą 
padarė Lietuvos SSR mokslą Akademijos narys - korespondentas Kostas 
Korsakas. Poetai T.Tilvytis, V.VaįsiSnienė, V. Sirijos Gira, V. 
Reimeris ir kiti paskaitė savo kurinius.
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1'6 to įvyko didelis koncertas,, Klausytoją Šiltai buvo su
tikti Li.etj.ivos; respublikos užsitornavą artistai ; A ,Staėkevi.6i.ūtė, 
Juozas Mažeika ir Kazys Gutauskas, Programoje - lietuvių liaudies 
dainos ir lietuviu bei rusu kompozitorių kūriniai.

"Pravda” Nr.67/4SO3O7. Aštuntasis lietuviu literatūros 
dekados vakaras įvyko visuomenės mokslu akademijoje prie VKP(b;CK . >

Lietuvių. literatūros temomis pranešimą padarė J.Paleckis. » 
Nagrinėdamas šią dienu lietuviu literatūros "pasiektus laimėjimus'’, 
prelegentas pareiškė' "Šiuo metu pagrindinė lietuviu literatūros 
tema yra kaip išauklėti naująjį sovietu pilietį tikra laisvosios 
Lietuvos karėję”. BeigdauBs Paleckis pareiškė; "Lietuviu rašytoju 
pasirodymas Maskvoje neturi paradinio pobūdžio, Jis praėjo kūry
binėj , pasiektu laimėjimu bei trūkumu įvertinimo dvasioje. Lietu
viu literatai susilaukė iš to daug naudos, Dekada parodė, koks 
greitas ir vaisingas yra lietuviu kultūros vystymasis nors tepra
ėjo vos keletą tai. . nuo. įsijungimo į sovietiniu respublikų 
šeimų.

Po pranešimo savo kūrybos paskaitė Valsiūnienė, Tilvytis, 
Ko?sakas, Reimeris, Sirijos-Gira. Ju vertimus perskaitė maskviečiai 
poetai ir artistai. Programa užbaigta koncertine dalimi.

"Izyostija Nro57/43«3o9o Siu motu kovo 8 d. Maskvoje buvo 
baigta lietuviu literatūros dekada. Baigiamasis posėdis ivykė 
sovietu rašytoju s-gos būstinėje, kur bendrai aptarta rašytoju 
kritiku bei poetu veikalai.

Ta proga pranešimą padarė ■'■'Lietuvos sovietu rašytoju s-gos 
pirmininkas J.šimkus anie šių dienu lietuviu literatūros būklę ■ 
ir jos srtimiausius uždavinius.

Be to, susirinkime:kalbėjo; “Lietuvos SSR mokslu akademi
jos narys-korespondentas K.Korsakas, dramaturgas Malingin, poetas ■ 
V.Kazin ir kt, SSSR sovietu rašytoju s-gos geh.sekretorius A,Fa~ 
dejev savo žodyje pabrėžė ."didelį lietuviu literatūros dekados ■ 
pasisekimą".

Posėdį baigiant "Lietuvos SSR aukšd. tarybos prezidiumo 
pirm-kas J.Paleckis įteikė nemažam skaičiui Maskvos poety-vertėję ' . 
garbės diplomus.... už lietuviu literatūros išpopuliarinimą SSR 
tautu tarpe",

Drg.Paleckis Lietuvos SSR vyriausybės ir visu dekados dalyviu 
vardu išreiškė padėką, ui malonu priėmimą lietuviu rašytoju Maskvoj,

Sovietu Lietuvos^poetai
..Šią metu/prac&ioj išėjo iš spaudos rusu k”?.h-- "Sovietu- 

Lietuvos poetai" (Valstybines 1 "tlylr’1 ?-s Jntiįnys'.
Ta proga "Liters, turpo'■ i Gazeta“ Nr .19/48,3,6 pr talpino 

V.Lugovskos straipsnį, pavadintą "Didžioji brolystė. Štai keletas 
minčių, ■

"Sovietu gyvenimas nepaprastai' išplėtė ir pagilino lietuviu 
poezijos tematiką. Gimtosios Lietuvos karšti patriotai, jos poetai 
sukėlė laisvės audrą, apimančią neišmatuojamus savo krašto plotus.. 
Jie pradėjo naują gyvenimą, šaukiantį pergalėms, kur kiekviena' t 
diena yra kūrybos diena, jų poezija įgavo aukšto idejirigumo, pasi
darė šiepianti tam tikru tikslu. Sovietą S-gos piliečio kilnus 
išdidumas.sudaro tą gyvąjį Šaltini naujosios lietuviu poezijos". 
Rinkinyje yra septyniolikos poetą kūriniai. Dalis eilėraščių 
yra parašyti net 190?» 1910, 1921 m. Tai daugiausia vyresniosios 
kartos - Liudo Giros, Mykoląi.&io-Putino kūriniai./Esą"tai geri 
eilėraščiai, tapę klasikiniais lietuviu literatūroje: tačiau ju 
autoriai nepakilo virš bendru P’-'"agresyviai demokratinės lyrikos 
problemų., o kartais net pasineria į intyminės lyrikos sritį vad. 
"grynąjį meną". •
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’’Bet štai Lietuva tape sovietinė ir tu poetu eilėraš
čiuose suskambėjo kovos motyvai už geriausius žmonijos idealus. 
Sustiprėjo ir išaugo visa tai, kas buvo ju kūryboje pažangesnio. 
Lietuvos poetai pirm? kartą pasireiškė visame talentu pajėgume 
ne tams kad pasirodyti nedideliam poezijos mėgėju rateliui, bet 
visai Lietuvos išlaisvintai liaudžiai”. •

"Goriausi minėto leidinio eilėraščiai - "Kovos žodis" 
L.Giros, "Raudonojoje aikštėje" A.Venclovos, "SžAlininkiška 
V.Valsiūnienės, ’’Laikas" E.Miezela-i'Šio, - apdainuoja Staliną* 
Lietuviu jaunimo vardu kreipiasi i vadą jaunas poetas - karo 
dalyvis VoRe'imeris".

"Sovietu tautu šeima apdainuoja savo prasmingais eilėraš
čiais vyresniosios kartos poetas Mykolaitis-Putinas <> Skaitant 
Neries, Korsako eilėraščius,- juntama lietusiu tautos dėkingumas".

Nenutraukiamas organiškas lietuviu ryšys su kitomis so
vietu tautomis lyg ir cementuoja visą veikalo kūrybą. Šia palie
čiama lyriškiausi L.Giros motyvai ir filosofiniai apdūmojimai 
Mykolaičio Putino "Mano kelias".

"Kai Lietuvos žemę trypė vokiečiu ordos, tai Kremliaus 
žvaigždė Įkvėpė tautas išsilaisvinimo kovoms, ir tada Lietuvos 
poetai sekė ’>askui ją sovietu armijos eilėse”.

Be kitko straipsnyje paminima "antifašistu poeto" V. 
Montvilos sušaudymas, B.Sruogos ir Tilvyčio deportavimas.

Toliau, vertinant lietuviu poetu kūryba konstatuojama: 
"Mes pasakytume, kad eilėraščiai apie Didįjį Tėvynės karę dau
giausia jaudiną. Sovietu tėvynės meilės jausmas, meilė tautai 
juose pasireiškia ypač galingai. Visame savo grožyje Iškyla prieš 
mus lietuviu žemė su savo žavinčiomis dainomis, ramiai tekančiomis 
upėmis, snaudžiančiais miškais, su tik ką sulauktos laisvės svai
ginančia laime". L.Gira esąs apdainavęs veik kiekviena _ upelį, 
kiekviena žemės kampelį, išlaisvintą sovietu armijos dėka. Nepa
prastai galingai skamba ir S.Neries maža poema apie Sovietu S-gos 
heroje Marytę. Ryžtingai skamba V.Mozūriūno kūryboje pareikštos 
mintys.

"Tą maža stebėtiną kraštą su savo svajingais ežerais, 
savo Nemunu, senuoju Vilnium, Baltijos kopomis, amžiais skamban-. 
šiomis liaudies dainomis padėjo išvaduoti vyriausias sovietu 
tautą brolis - didžioji rusą liaudis", pagarba rusu tautai ir_ 
meilė aiškiai pasireiškia minėtame veikale". "Nepaprastai įspū
dingai skamba eilėraščiai apie rusu tautą, jos pirmaujančią kul
tūrą, apie Puškiną ir apie Gorkį".

Tačiau: "Ne viskas minėtame leidiny yra Lygiai vertinga".
"Jei sovietu tėvynės, tautu brolybės temos gimtojo krašto 

lyrika yra tinkamai pavaizduota rinkinyje, tai krašto atstatymo 
tema menkai teišryškinta. Miesto gyvenimas irgi menkai pavaiz
duotas, o pramonės temomis veik .visai nieko, nėra. Nagrinėdami 
šią dienu gyvenimo temas poetai gana dažnai mini savo kūriniuose 
"pusiau simboline prasme" tokius gyvenimo atributus kaip "Kal
ves kūjai", dirvonai, "arkliai" ir kt»

"Kai kurie vertimai ne visai apdirbti. Tačiau apskritai 
vertėju kolektyvas vykusiai atliko savo nelengvą uždavinį. Ypač 
tenka paminėti, kaip visuomet puikius S.Marzako vertimus, vy
kusiai pasireiškė M.Zenkeviė, V.Deržovina, V.Zveginceva, M.Petrova, 
B.Sutina.

Recenzija baigiama; Rusu skaitytojai susilaukę geros kny
gos, kuri duoda jiems galimumo pagrindinai'susipažinti su 
lietuviu poetą kūryba.

- S.m. kovo 7 d. "Pravda"; "Belgradas, kovo 6 (TASS) Tan- 
jugo agentūros pranešimu, vasario 24 d. lankant išvietintu asmenų 
lagerius Vokietijos anglu zonoje, buvo sužeistas i galvą jugo
slavu ryšio karininkas Itn.B.Pavlovič. Pasikėsino četniką grupė, 
kurie minkštam karininkui akmeniu pramušė galvą. Leitenantas Pav-
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lovį6 lankėsi lageryje, gavęs anglu okupacines valdžios leidimą. 
Jį lydėjo keletas angly karininką su 39 sekcijos komendanto 
pav.-p.Korins. Kartu buvo apie dešimt angly kareiviu. niekas 
iš lydėjusiu.nemėgino Pavloviftiaue ginti bei pasipriešinti Set- 
niky pasikėsinimam. Pramušta galva, pusiau be sąmonės; jis' iš
gulėjo apie . 4'0 min., kol pagaliau’buvo žaizda perrišta, flętniką ' 
.bandaį .kuri- pasikėsino i Pavlovičią , vadovauja Boza popovįč .- 
vienas iŠ j . žudiką jugoslavą-ylce-konsulo,1
kuris buvo Neapoly nužudytas.■

"Nors po užpuolimo jau praėjo apie pora savaičių, nė vie
nas iš pasikėsinime dalyvaujančią četnkką nebuvo.-areštuotas. 
Anglą vyriausybė nedarė jokią žygiu patraukti nusikaltėliam at
sakomybėn/5

IS TARYBINES LIETUVOS SPAUDOS

Komunistai puola Lietuvos dvasininkus
"Tiesa”Nr.226(1363), 47.IX.25. Iš LKP(b)CK’lektoriaus 

Mickevičiaus paskaitos. . ' : r. .
1. Katalikiškoji dvasiškija - pikčiausias liaudies priešas.
’’Prieš Iietūvlą-taut'ą's žengfan6fąrtaryb.Infu’Tcelfu~ir kui 

riančią sau šviesą ir laimingą gyvenimą, kovoja ank.soiaū Lietuvą 
valdžiusią ir jos liaudį engusią, nuverstą ir sumuštą.khpitalis- 
tinią klasią likučiai, kovoja buožija ir reakcinė katalikiškoji 
dvasiškija. Greta buožijos, kuri yra.pagrindinis’socialinis bur
žuazinio nacionalizmo ramstis, dvasiškija yra buržuazinio:Racio
nalizmo idėjinis įkvėpėjas ir organizatorius.

’ Reakcinė katalikiškoji. Lietuvos dvasiškija neatsitiktinai 
.atsidūrė pikčiausią liaudies priešu-nacionalistiniu žudiką- 
stovykloje.

2, Dvasiškija - baudžiavos rėmėja. ’’Baudžiavos laikais 
Lietuvoje kunigai stiprino*bauS2iaunInką'’valstie6įą velkamą^sunką 
dvarininkiškos baudžiavos jungą ir patys negailestingai engė
ir išnaudojo, baudžiauninkus, o kada pastarieji pakildavo į.kovą 
prieš savo pavergėjus dvarininkus, kunigai, padėdavo dvarininkams 
nuslopinti kovojančius valstiečius. Taip atsitiko 1769 m.- s kada 
kunigai priešakyje su vyskupu Masalskiu, laimino kruvinas, egzeku
cijas prieš Siaulią apskr. baudžiauninkus-valstiedius? sukilu
sius prieš’ kraugerį dvarininką.- Tizenhauzeiią”. .

J. Dvasiškiai-vokiškąją okupantu talkininkai... ’’Vokiškąją 
imperialistą nurodomi, smetonininkai kartu su kunigais 19'17 m. 
suorganizavo’Vilniuje Valst.Tarybą, paklusnu įrankį.-vokiškąją 
okupantą rankose. Aktyvus k5/tarinės Tarybos veikėjai ir jos 
nariai greta Smetonos ir jo vienminčią buvo kunigai -Mironas, . 
Petrulis, Staugaitis ir šaulys.

Kovoje prieš Lietuvos liaudį 19.13-1919 m. lietuviškoji; 
buržuazija, o ypač kunigai ir klerikalai plačiai vartojo so
cialinę demogogiją, melą ir apgaulę"

4. Išdavikiškas Dvasiški jos vaidmuo Carizmo ląikaia_, 
*LietūvIėEoJi"bSržuazIJa Ir“dvaši§klja- padėJo^cSrlnel 

reakcijai ir jąodašimčiatns slopinti revoliucinę liaudies kovą. 
Kunigai ne tiktai i-3 bažnyčią sakyklą plūdo revoliuoįoiiierįus 
ir visus carizmo priešus, drįsusius pakilti į kovą prieš kunigą 
vadintą dievo pateptuoju Rasijos carą, bet daugelį eiliniu.ir 
neeiliniu kovotoją dėl Lietuvos liaudies laisvės išdavinėjo 
caro budeliams... Žandarai kunigą Butanuose 1905 metais buvo 
Kovarskio klebonas Vanagas, Gižu klebonas Staugaitis, Seigu Vys.lik.u- 
pas prel.Antanavičius, kunigai Dambrauskas, Laukaitis, Als'ąuskajš 
ir kt. . ;
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1905-1906 metais ’ .■ gėdingais darbais prieš Lietuvos
darbininkus pasižymėjo kun.Olšauskas. Slaptosios caro policijos 
ochrankos viršininke Zubatovo pavyzdžiu, kun.Olšauskas 1906m, 
įkūrė Kaune policines darbininkų organizacijas - šv.Juozapo 
ir Zitos ir kitas panodraugijas. Tų organizacijų pagalba Ol
šauskas ir kt. kunigai kartu su kapitalistais ir caro žandarai, . . 
stengėsi atitraukti darbininkus nuo revoliucinės veiklos. Be 
būdamas slaptosios caro policijos mokamu agentu, kūn.Olšauskas 
Vadovavo visoms juodašimtiškom carizmo jėgoms Katine".

5. Dvasiškiįa - buržuazinės,antiliaudinės Lietuvos ramstis.
"KrIk3ėmų“valdomoje''Liet"uvoje”veikė“karo lauko ir“ka-~ 

riųomenės teismai, karo stovis ir karo cenzūra, darbo žmonių 
spauda buvo uždrausta, jų organizacijos išvaikytos. Krikdemai 
Lietuvą pavertė stambių kapitalistinių Valstybių priedu ir 
kartu savo klerikaline parapija, o valstybes iždą - klerikalinių 
organizacijų ir veikėjų šelpimo kasa. Kunigai - ministrai, poli
tikieriai, seimo atstovai, biznieriai, pramonininkai - pasakiš
kai greitai turtėjo iš darbo žmonių išnaudojimo. Štai kun.Vailo
kaitis buvo vienas stambiausių buržuazinės Lietuvos kapitalistų. 
Kun.Vailokaičiui priklausė visi Lietuvos ūkio bankai su 7 mil. 
litų pagrindinio kapitalo. Buvęs krikdemų partijos šulas ir jų 
vyriausybės ministras pirm~kas kun.Petrulis pavogė iš valstybės 
iždo 5 mil. litų. Krikdemams valdant, į Lietuvą plaukė dykaduo
niai vienuoliai iš Prancūzijos, Olandijos ir kt.kraštų, rasdami 
čia sotų gyvenimą.

1926 m. pralaimėję seimo rinkimus, krikdemai kunigų Šmulk
ščiu, Krupavičium, Vailokaičiu ir kitų vadovaujami, kartu su 
smetonininkais paruošė ir 1926. m. gruodžio 17 d. įvykdė fašis
tini perversmą.

6. Dvasininkai - Hitlerinių_okupantų padėjėjai. Lietuvių 
tautos priešai-kapltallslai/"dvarininkai 7 buožės "kunigai vadin
dami Hitlerį savo išvaduotoju, kartu su hitlerininkais sunaiki
no Lietuvoje šimtus tūkstančių darbo žmonių. Greta Škirpų,ku- 
biliiįnų, plechavičių savo šliaužiojimu prieš hitlerininkus“ 
nšatsIIiEo'if“dvasiškieji lietuviškieji hitlerininkai - Skvi
reckai, šauliai,_brizgiai,_jaškevi&iai ir kt.

“Pirmomis vokiškosios okupacijos dienomis per radiją buvo 
paskelbtas Kauno arkivyskupijos vadovybės pareiškimas, paširą-. 
šytas arkivyskupo metropolito Skvirecko, vysk.Brizgio ir Kaimo 
arkivyskupo general-vikaro šaulio. Tame pareiškime buvo dėkojama 
hitlerininkams už "išvadavimą" ir raginama Lietuvos liaudis 
padėti vokiečiams.

Mūsų spaudoje jau buvo iškelta daugybė faktų, parodančių 
kad daugelis klebonijų ir bažnyčių vokiškosios okupacijos metu 
Lietuvoje buvo pavirtusios nacionalistinių žudikų ir gestapi
ninkų stabais, o kunigai įu štabų vįrš-kais, nacionalistinių 
žudikų gaujų dalyviais ir vadovais, banditiniais teisėjais ir 
paprastais žmonių žudikais. Hitlerininkams į pagalbą skubėjo 
arkiv.Skvireckas. 1943 m.kovo 4 d. Skvireckas pasakė kalbą.ku
rioje kreipėsi į Lietuvos gyventojus, ragindamas juos į kovą 
prieš Tarybų S-gą.

7. Reakcinė _ dvasiški ja - lietuvių_tautos priešas.
a) Dvasiškijos P4rtizaninė_yeikla "Visados buvusi liau- - . 

dies priešas, reakcinė Lletūvoš'katallkiškoji dvasiškija, pa
aštrėjus klasių kovai Tarybų Lietuvoje, neišvengiamai atsiddrė 
nacionalistinių žudikų eilėse. Greta buožijos, kuri yra žvėriš
kiausią išnaudotojų klasė ir . socialinis buržuazinio nacionalizmo 
ramstis, dvasiškija yra buržuazinio nacionalizmo idėjos įkvėpėjas.
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Reakciniai kunigai visomis priemonėmis kovoja prieš tarybine 
Lietuvos liaudį ir jos Tarybų valdžią, Kunigai ir vyskupai 
dalyvauja nacionalsocialistiniu žudiku gaujos e,-"žudančiose 
darbo valsfiečluš,"nauJaEuriūsT tarybinius bei'partinius-darbuo
tojus Ir“kltūs2tarvbiniuš piliečius." ----- - - - - - .

"Mfisū špau3oje"būvo iškelta ‘daugybė faktu, parodančiu,kok:, 
aktyVą vaidmenį vaidina kunigai nacionalistai -banditu gaujose, r- 
Kunigu rankos yra apšlakstytos tarybiniu žmonių krauju, jie varo 
kiršinimo prieš tarybų valdžią darba, laimina nacionalistinius 
banditus - pikčiausius lietuviu tautos priešus,

b) Lietuviškai tautinės ideologijos stiprinimas, "Kuni
gai stengiašfgaivinti Irlstiprfnfi"buržuazinę ideologiją ir 
klerikalizmą. Mokyklinio amžiaus vaikus ir jaunimą jie stengiasi 
auklėti klerikalizmo ir buržuazinės ideologijos dvasia, organi
zuodami juos_į_slaptas_mokyklas ir_panaudodami_kitas_prięmonęį“

Politinės mokyklos 
«Tiešaff"Hr7206ĮTjT9zFS7lV.2.

1, Politiniu_mokyklu skaičius, "Pagal LKP(b)CK 2X-jo 
.plenumo nutarimą Tarybu~Lietuvoje“prie pirminiu partiniu orga
nizacijų buvo suorganizuotos politinės mokyklos jauniems komu
nistams, neturintiems partinio politinio išsilavinimo ir patyrimo 
savarankiškai studijuoti marksizmą-leninizmą.

Šiuo metu musu respublikoje yra suorganizuotos, neskaitant 
daugiau kaip 70 įsirašiusiu, 30'+ politinės mokyklos, iš kuriu 
208 valsčiuose su 4801 klausytoju ir 96-mIeštūoše‘kurlose mokosi 
1743 jauni komunistai, komjaunuoliai, nepartiniai draugai,

2, Iširę politinės mokyklos. "Yra tokiu partijos apskri
čiu komitetu" kurie priėmė“nutarimą dėl politiniu mokyklų orga
nizavimo, neaprūpino kvalifikuotais dėstytojais ir dalis iš ju 
iširo po pirmojo ar antrojo užsiėmimo. Prie tokiu, partijos ap
skričiu komitetu priskiriama pirmoje eilėje Kretingos, kur iš 
12 suorganizuotu politiniu mokyklą 8 iširo, Panevėžyje iš 13 : ' 
suorganizuotu iširo 7, Ukmergės apskr, pasiliko tik 3 iš 5.

Kai kurios mokyklos iž esmės, galima sakyti, nedirba.
Taip yra Prienų apskr. Joniškėlyje 4 polit.mokyklos egzistuoja 
tik partijos apskrities komiteto propagandos ir agitacijos sky
riaus sąrašuose, o iš tikrųjų ju niekas niekuomet net neorgani
zavo.

3= Patys komunistai nesidomi politinėm mokyklom ;\ 
"Netrūksta-!? tokiu partln£u-o?ganizacfjū, “kurios į politines 
mokyklas žiūri kaip į kažką svetima, nereikalinga ir trukdantį 
jiemsfyisame part.iniame-politiniame ir partiniam organizaciniam 
darbe- Pav.-Kretingos‘apskr, Darbėnų vai. esančiu 10 komunistu 
nei vienas politinėje mokykloje nesimoko,

4. Tik_152 polit.mokyiosė_ išėjo programą. Nepaisant visos 
eilės trukumu"P°ltt/mokyklų“darbe? 152 mokyklos"programą išėjo 
ir išleido pirmųjų klausytoju laidą,

(pas.) A. 0 g or kovas I-KP(b)CK propagandos sk.v-jas,

Pabaltijo medicinos mokslinis plenumas
■’Tfeša*’’ Kr7207/1344,“1947.Ix?37

Dvi dienas Pabaltijo tarprespublikinis medicinos plenumas 
ir TSRS Medicinos Mokklu Akademijos išvažiuojamoji sesija vyko 
Kaune. Kauno Valst.Vytauto D.Univ-to auditorija, kur vyko ple
numo ir sesijos darbai sutraukė daugiau kaip 600 medicinos 
mokslo darbuotoju, universitetu studentu ir gydytoju. Plenumo 
darbai buvo skirti vietinės patalogijos problemoms, Pabaltijo ku- 
rortalogijai ir tėvynės, karo invalidu gydymui Pabaltijo respubli
kose".
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Čiurlionio vardo dailės iiuziejus. “Tiesa" Nr.214/1351, 
4?7ix.llo" Si'6mis“dfenomiš lankytojams atidarytas M.K.eiurlionio 
vardo dailės muziejaus skyrius. .Tame išstatyta 1/0 Lietuvos 
dailininku kūrinius Tapybos darbu tarpe MK Čiurlionio, Š’klšriaus, 
P.Kalpoko, Žmuidzinavičiaus, Šileikos, Vienožinskio, Račkauskai- 
tės-Cvirkienės, Kazoko ir kitu kūriniai. Grafiką atstovauja 
dailininku Jurkūno, Tarabildienės}, Katiliūtės darbai. Išstatyto^* - 
taip pat Mikėno, Rimšos, Zikaro skulptūros.

Rastas senovinis eilėraštis lietuviu kalba. "Tiesa" Nr.222 
/1359, I947712.207 ^Lietuvos TSR Mokslą “Akademijos darbuotojai, 
vadovaujami prof. Pakarklio, dirbdami ekspedicini darbą Rytprū
siuose, surado senovini ranka rašytą S puslapiu eilėrašti lietuviu 
kalba. Eilėraštis neturi antraštės,. nenurodytas autorius, nei 
parašymo data. Turinys rodo, kad eilėraštis, rašytas dar baudžia
vos laikais 19 šimtmečio pradžioje.

Kūrinyje yra dvi dalys - vienoje vaizduojama.kūliko sva
jonė tapti turtingu baudžiavos laiką, šaltyšium, o taip pat bė
dos toms svajonėms išsipildžius; kitoje dalyje vaizduojama 
bailus bei prietaringas melagis. Neaišku ar čia turima reikalo 
su dalimi didesnės poemos. Radinys tiriamas Lietuvos ištorijos 
Institute.

Eilėraščio pirmieji žodžiai;
"Ansai kuliks su spragilu 
Per žiamą prisivargt turėjo 
Ir valgi ’vos su uždaru 
Škupai užsipelnyt galėjo

Ansai kulliks su Spragilu 
.Per .Žiemą prissiwargt turrėjo 
If walgi wos su Uzdarru 
Skupal ussipelnyt gailėjo. 
Tas kve.zei nussidawijes, 
Ir prissiribes Bai’szeziu sawo, 
Atsigul passitursirnes, 
Ir su savim kalbėt pagavo, 
Tu toks gražus ir jaunė essi, 
Ir dar ne bille kaip kokitas 
Javus per Czesa bubiji. 
Buk ant vargu tikt.užaugitas, 
Kas dien roos, lubitum Mėsos 
Ir sawo Pywo Stopa gerti, 
Bet ar tavo Spragilas tiek duos, 
Kittu Darbu teks nussj, tverti, 
Ir taw jau reiktu zsnitis, ' 
0 jei Szaltyszaus Ona Vestum, 
Pastoj es bagotezausasis 
Su Dzaugsmu Spragilą pamestam 
Tu jai patinki ir Ji’taus 
O’kad tu Merga ta laimėtum.

Privalomasis gr -d-i pristatymas’ 
*freša"flr.<25571343, 1947.11727 ; ■

Pranešimas apie grūdą paruošto plano vykdymą Lietuvos TSR 
apskr. 1947. IX... 1 d.
Ągskr.pavadin. Grūdą gristž% ^Bžkrįgąvgdo £vudg~I>rist,%
1. Vilnius 67,7 16. Ukmergė 3.0,0
2. Švenčionys 61,4 17 s Panevėžys 29,1
3.- Alytus 58,7 18. Rokiškis- 27,9
4.- Zarasai 55,0 19. Raseiniai 26,7
5. Kėdainiai 45,1 20* Varėna 24,0
6«. Utena 43,7 21. Mažeikiai 21,4
7. Lazdijai 40.9 22. Kupiškis 20,7
8. Kaišiadorys 37,3 23. Biržai 19,2
9. Joniškis 35,7 24. Sakiai 18,0

16



- 17 -

Anskr.pavad. Grudų p ris t c % Ąnskr»pąvad • 5jrudąjjrist. *4

lo.Marijampolė 35,0 25, Tauragė 17,6
11.Prienai 34,4 x 26. Klaipėda 17,5
12.Kaunas 34 £ 3 27. Vilkaviškis 17,4
13.Trakai 33,6 28. Pagėgiai 15,9
14.Šiauliai 31,4 29. Šilutė 14,9 »
15»Telšiai 30,0 -30. Kretinga 13,5

TSRS, Paruošų Ministerijos Įgaliotinis Lietuvos TSR

Pi en 2-_ES5uošu_yy_lcdXjas 
"Tiesa" Nr.226/1363? 1947.IX.25

Apskr.pavad. PiBno_grįst. % Apskr.pavad. Pįeno_grist.
1. Šilutė 127,6 16. Raseiniai 88,2
2. Zarasai 120,5 17. Alytus 86,2
3" Vilnius 118,1 13, Kaišiadorys 84,3
4. Utena 104,2 . 19. Joniškis 82,8
5. Pagėgiai 103.6 20. Telšiai 82,5
6. Vilkaviškis 99,5 21. Trakai 81,3

> 7. Mažeikiai 98,7 22. Tauragė 81,0
8. Švenčionys 96,7 23. Marijampolė 79,8
9. Rokiškis 95,7 24. Šiauliai 78,1

• 10.Sakiai,
‘ 11.Panevėžys

25« Kaunas 78,0
94,4 26. Biržai 76,5

12.Lazdijai 93,8 27. Ukmergė 75,5
13 .Kėdainiai 93,2 28. Prienai 72,7
14.Kupiškis 91,0 29. Varėna 67,1

■ 15.Klaipėda 90,3 30. Kretinga 59,7

Lietuvos TSRPranešimas apie grudų paruošų plano vykdymą 
apskrityse 1947.IX.20.“ Nr.223/1363, 1947.IX.27."Tiesa"
Apskrit.pavad. Grudų prist. Agi Grudų •
1. Vilnius 98,0 16, Trakai 57,2
2. Švenčionys 34 9 5 17. Rokiškis 60,
3. Utena 85,0 18. Raseiniai 55.-4
4. Zarasai 81,3 19. Kupiškis 54,8
5. Alytus 77,8 20. Mažeikiai 54,9
6. Kėdainiai 77,7 21. Pagėgiai 61,4
7. Marijampolė 70.0 22. Ukmergė 61,4
8. Lazdijai 66.4 23. Šilutė 50,2
9. Kaišiadorys 63-4 24. Tauragė 46,8
lO.Prienai 61,3 23, Sakiai 5o,Q
lloTelšiai . 65.1 26 o Varėna 46,0
12„Panevėžys 63,9 27. Biržai 47,2
13.Joniškis 61.4 28. Klaipėda . 49,8
14.Šiauliai 63,6 29. Vilkaviškis 44.2
15.Kaunas ■ 56.8 30. Kretinga 43 s 8

Grudų paruošų tarnautojų moralės Va3 st;i-ožiaj skriaudžiami

.BElst. % ;

. ’’Tiesa’* Ni’.228/1365, 1947.IX.27.
Lazdijai. Štai neseniai nesąžiningi punkto darbuotojai norė

jo nusukti valstietei L.Narkeviėienei 51 kg rugių; valstiečiui 
Gutauskui,gyv,Kuklių hm., 84 kg avižų ir pan.

...Labai dažnai švariausi grudai nepriimami, jeigu iš 
valstiečių negauna kyšio. Ir riešingai - už pusbonki čia atdaros
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durys- neleistinų priimti kondicijų grūdama. Būdinga> kad tokiais 
nešvariais darbais užsiima nė tik sandėlio laborantė Valiuke
vičienė; bet ir pats, punkto vedėjas Balsodovas.

Plan2-^į~S-S™}_Yįįį§Y?-&i°’„5Eetl2S2§
Diržu ir kitose atsilikusiose apskrityse

■ "i era” Nr.230/1367, 1947.IX.30.’ » '■
'"Gėdingai grudų paruošose tebeatsilieka Vilkaviškio, 

Kretingos-’ Tauragės, Biržų ir .eilė kitu apskr. Eilėje Siu apskr. 
neįvykdyta dar nei pusė ,„etinio privalomųjų pristatymu plano. 
Nežiūrint tokio neleistino atsilikimo, dosiniai uždaviniai grudų, 
paruošose ir toliau Šia žlugdomi.,

Tarybiniai valdininkai skriaudžia darbo valstiečius
"Tiesa” Nr.209/1346, 1947.IX.3.
"Ukmergė. Punkto vedėjas Germanavičius jau pradėjo suda

rinėti grudų atsargas, kad galėtų už kyšius išrašinėti buožėms 
kvitus. Germanavičius drėgnumui atskaito .13,5^ ir priemaišoms 
4>, o išduodamas "iš sandėlio atskaito drėgnumui 17,1$; priemaišoms-' 
- 1,8^. Germanavičius tik dešimti dienų taip pakombinavęs susi
taupė sau- 4'320 kg.

Gyvenimas ir darbas Klaipėdoje..
. "Tiesa” Nr.210/1347, 47.IX.6.

1. Planų vykdymas ir miesto atstatymas.Butų remontas ir 
atstatymas'sūžtugdomafe“iš mėnesio Į mėnesį 7 Kė-pusė užplanuotų 
darbų neatlikta. Darbo žmonių butai dažnai ištisomis paromis 
paliekami be vandens. Vandentiekio bokštą Statybos ir montavimo
valdyba jau s&ato metus, net dar neužbaigė. Šios statybos baigimo 
terminai vyriausybės nustatyti, liko popieryje.

2. Prekyba. Klaipėdoje priviso"visokių menkos išvaizdos 
. užkandinių? laęiaū miesto periferijoje, darbininkų gyvenvietėse 

kartais nėra būtiniausių reikmenų ir produktų, Antai žvejų koop. 
s-gos pirmininkas Barzovas užsimanė uždaryti parduotuve, Perval
koje, nes B'orzevui per toli ten prekiauti. Sis šiurkštus biuro
kratas pasišovė priversti žvejus vaikščioti kilometrus nusi
pirkti duonos. - *

2a£kįnink>.,i_soc.padėtis.,-gtai "Gulbės” direktorius 
Gurianovas nė nepastebi.- kad kombinato bendrabutis be langų. 
Darbininkams'ankšta, nėra kur pasidėti,. Malkų nei įmonei, nei ■ 
darbininkams neparsigobenlb nė pagalio.

4. Kas kaltas _-_pai'tija__Kodėl Klaipėdoje taip abejingai 
žiūrima į svar6iaušius~darSo'žmogaus poreikius, žymi kaltės 
dalis tenka partijos miesto komitetui, partijos miesto komitetas 
nemėgsta pakalbėti su ūkiniu ar tarybiniu darbuotoju griežtai 
bolševikiškai apie tyčiojimąsi iš darbo žmogaus interesų, čia 
turi pasireikšti prof-s-gos. Dirbančiųjų interesų gynimas jų 
šventa pareiga.

Vilo taus _at statymas _ir_gyvenįma.s
. ’’Tiesa" Ur.210/]347-47.IX.6.

Šiomis dienomis įvykęs Lietuvos KP(b) Vilniaus miesto 
komiteto V plenumas'svarstė klausimų - miesto gyventojų kultū
rinio būtino aprūpinimo reikalas.

Iv Miesto sugriovimas_ir atstatymas."Pranešėjas drg. 
Kuligim-s pažymėjo” ffiilžinišEi'karo Ir vokiškosios okupacijos 
padaryti sugriovimai ii? sunaikinimai mieste, siekiantieji 1.129 
milijonus rublių, skaudžiai palietė miesto ūkį. Per trejus metus 
mieste atstatyta 140.000 m2 gyvenamojo ploto, elektros energijos 
bazė pralenkė prieškarinį lygi,, atstatyti ryšiai, praplėstas
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mokyklų, ligoniniu, prakybos -.-'taškų tinklas a atstatytas • susisie- « 
kimūs automobiliaisstojo į rikiuotą ištisa eilė komunalinių 
įmonių ir dirbtuvių, tenkinančių. miesto gyventoju kultūrinius 
poreikius,.. ’ - ■ •

2, Statybiniu organizacijų 'bloga veikla.. Kuliginas ypač it;’. .
kritikavo darbu’statjblnlu7qfganfzacfjū,“k&foš susigyveno su » ‘ 
planingr. uždaviniu neįvykdįmo faktais- Per š-m-7 mėnesius statybos 
min-jos, statybos kontora Nr-7 t©įvykdė vos 16,4$ metinio atstatomo 
remonto plano, o miesto statybos trestas atstatomojo remonto planu 
įvykdė 'tiktai'6,3$ ir kapitūl.remonto planu 27$. ‘ «

3. Priežastys, dėl kuriu miesto atstatymas eina vėžlio .greitumu 
"Jttestp; statybos” ’6resW‘vadovas"dfg73ia5evaš, “praraSeš partinės 
atsakomyįės jausmu rūpindamasis’daugiau šeimyniniais asmeniškais 
reikalais , o nepavesta jam darbo'sritimi, visiškai sužlugdė re
monto darbus,- Tresto vadovybė biurokratiškai žiūri į statybos 
darbininku būtinus reikalus- Ir nenuostabu, kad to pasėkoje trestas 
per pus© metu atidavė aksploatacijon tiktai 345 ®2 gyv.ploto, kai
tuo tarpu metinis planas yra nustatytas 6,839 m2. Me geresnė padėtis 
yra ir valstybiniame statybos treste Mr«l, statybos kontoroje Nr«7.

4- Sauvaliavimai butų, ūkyje. "Sauvališkas prievartos keliu
įsikeldinimaš-į Sufuš,“tarybinio teisėtumo pažeidimas, kyšininka
vimas,biurokratiškas elgesys su gyventoju pareiškimais ir forma- 
liškas skundu sprendimas - štai buvo skubiausiai šalintos ydos butų • 
valdybų darbe. - Pagrįsti yra miesto g yventoju nusiskundimai dėl 
nereguliaraus vandens tiekimo- į,

5- Miesto aprūpinimas kuru- Kuro ruoša vyksta perneįyg lėtai
iki rugsėjo men. ”1 d7būvo ruošos "planas įvykdytas 44.6$'į o';iSr‘; ‘ . 
vežimo 36,0$. _ ' ’

6- Darbininku aprūpinimas užmirštamas. "R.pranešėjas palp 
smerkė tuos įmonfų'ir įstaigų vadovus,“kurie" skirstydami orderius, 
vadovaujasi asmeniniais, šeimyniniis, bičiuliškais^ sumetimais,'.
o ne viso kolektyvo ir pįrmon eilėn darbininku aprūpinimo reika
lais, Valst-statybos tresto Nr-1 valdytojas drg-Kuznecovas su 
savo bičiuliais pasiskirstė, beveik po 20 orderių, o darbininkams 
išdavė tiktai po vieną. Panašių neteisingų orderiu paskirstymo 
faktų yra ir kitose įmonėse ir įstaigose, ‘

> Garbės lentą "Tiesa" Nr.217/1354, 47.IX.14.
" Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP(b),Centro 

Komiteto nutarimu į respublikinę garbės lentą Įrašyti;
1. Vilniaus apskr. ,Sąlė? !■■■’nkų vaisė. (Vyk.k.pirm.drfe.Afa- 

nasjevas, LKP(b) val-komiteto sekr.drg.Sižikoves) -už valst.grudŪ 
paruošų plano įvykdymą pirma laiko 103$.

Lietuvos TSR Tarybinių ūkių mln-jos nutarimu į respublikinę 
garbės lentų įrašyti;

2. Levupollo tarybinis ūkis (tarybcūkidd,i,rekt.di-g..Raviėius} 
direkt.pav.politiniams reikalams drg.Ramanauskas) užtvalst- grudų, 
paruoš.plano įvyki.pirma laiko 130%,

3- Troškūnų taryb.ukis /taryb.ukio direkt-Tretjekove.s/ su 
valst-grudu paruoš.įvykd.prieš laiką.

’’Tiesa" Mr.220/1357, lW-lXUS.
4. Šalčininkų taryb.ukis /taryb.ukio direkt.Sipavičius, 

dirskt-p,av..polit„reikalams Romancevas/’, už valst-peruošcpl-įvykd- 
pirma laiko 170$.

■ ;?» Žeimių taryb,likis /t.u.d.Lisenko/ už yalst.grud.par, 
plano įvykd-pirma laiko 111%.

"Tiesa" Mr.221/1353, 47.IX.19.
6. Vilniaus apskr.Deveniėkių valgo./valst.vykd.komiteto 

pirm.Sucbanovas,-LKPįb) vaisė.komit-sekr-Kavaliūnas/ už valst. 
grudų paruoš.pi.įvykd.pirma laiko 100,2$

«
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7. Vilniaus apskr,Šumsko vaisė. /V.v.k.p.Biutikovas, LKP 
{ ) vaisė.komit, sekreL'bmovcdti,: / už val.tęrudų paruoš.pl. įvykdo pirma 
Liko 100.,3% -'ra " : ' ■ ■;

8# Švenčionių ar®kr«Ignalinos vaisi. /V.v.k.p-.Kuzminovaa, 
LKP(b) valso,komit.aeki:.Tominas) už v.g.p.p.įvykd.pirma laiko 
100%; &’

"’Tiesa" Nr.222/1359, 1947.fe.20 1
Lietuvos TSR'Ministrų ir Lietuvos KP(b) Centro-Komiteto

nutarimu į resp.garbės lenta įrašoma:
4. Pagėgių apskr. /ap.vykd.komit.pirm.Balaitis, LKP(b) 

apskr.komit.sekr.Paplauskas> TSRS Paruošų įgaliotinis Pagėgių 
apskr.Valujevas/ už valst.pieno paruoš, pi. įtrina laiko 101,7%

5. Utenos apskr./aps.vykd.komit.pirm.Dapkus.LKP(b) apskr. 
komit.sekr.Kutka, TSRS Paruoš.Min-jos Jgaliot.Utenos apskr. 
Puteikis/ už valst.pieno paruoš.pi.įvykd.pirma laiko 100,9%.

"Tiesa" Nr.226/1363, 194?.IX.23
9. Gimbūnų tarybiiis ūkis /tarybinio ūkio direkt.Sickovskis, 

dir.pav.pol.reikal.Romaninas/ už valst.grudų paruošų plano į- 
vykd. pirma laiko 130%,

10. Tryškių Tarybinis ūkis /tar.ūkio dir.Hinas, dir.pav, 
pol.reik.Skaredekas/ už valst.grudų par.pi.įvykd.pirma laiko 104%

11. Pakruojaus tsryb.ūkis /įar.ukio dir.Rizanoviėius, 
dir.pav.pol.reik.Qaikauskas/ už valst.grudų par.pl.įvykd.pirma 
laiko 103%.

12. Kalno-Gražionių ūkis /taryb^-ūkio direkt.Paskurovas už 
valst.grudų paruoš.pi.įvykd.pirma laiko 110%.

13« Užvenčio taryb.ūkis /taryb.tikio dir.Taranda, dir.pav, 
pol.reik.Juozapaviėius/ už valst.grudų par.pl.įvykd.pirma laiko 
106%.

14. Kuršėnų taryto.ūkis,. /tar.ūkio direkt.Krapiškinas, 
dir.pav.pol.reikPusas/ už valst.grudų paruoš.pi.įvykd,102%. .
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13 AMERIKOS KOMUNISTINES SPAUDOS IR VEIKLOS

Kas_vadovau,ja lietuviam, komunistam

Pagrindinė komunistu tvirtovė yra "Daily Worker". Tautinėm 
kalbom leidžiamas lyg to laikraščio filialės. Lietuviškai leidžia
mi "Laisvė" ir "Vilnis". "Laisvės" redakcinės mintys telkiamos 
"Krisluose". Juos rašo pakaitom vienų dienų Antanas Bimba, kitas 
Ponas feizara. Lietuvių’komunistų vadas yra Bimba - storžievis, 
kietas, fanatiškas vyras Mizara - nusigėręs, nervingas, žmoniš
kesnis; gabiau plunksnų, valdo už Bimbų, bet juo nepasitikima, 
ir dėl kiekvieno savo žingsnio jis privalo duoti apyskaitų Bim
bai. Jis ir pats vengia bet kokio savarankumo. Jei buvo pasakyta 
Žmoniškesnis, tai nereiškia, kad jis jau kultūringai rašo, euro
piečiui priimtinu tonu. Jam iliustruoti štai sakinys, kuriuo jis 
apibudina Londono komunistinio "Daily Worker" redaktoriaus Douglas 
Hyde atvirtimų; "Tai veidmainys ir politinis žulikas. Hyde buvo 
šeškiškas - ėmė pinigus, nei žodžio nesakė prieš komunistus, o 
slaptai ėjo pas kunigus" (Laisvė kovo 22 d.)

Bimba ąpie_Europų
"Laisvė kovo 20 d'. A.Bimba džiaugiasi, kad ir"iš socia

listų atsiranda žmonių su protu ir sųžine. Prie tokių esu reikia 
priskkityti Italijos socialistų vadus. Jų užeisi nemažai Lenki
joje, Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje, Rumunijoje, o šiomis die
nomis pasirodęs ir Šveicarijos soc.sekretorius Jules Humbert -Droz*
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- 21 -
Droz išsireiškęs; akivaizdoje kapitalistinės reakcijos ofensyvos, 
mes turime darbininku klasės priešus kovoti išvien su komunistu 
partija. Bendras frontas galimas ir reikalingas.,

- "Laisvė" kovo 1? d. idėta prof.Juozo Indriūno laiškas. 
Ką veikia Lietuvoje Technikinė Inteligentija? - Kolegos, per tą 
laikę, kuri jūs sugaišote svetur, mes tėvynėj nuveikėme daug di -

, daliu ir gražiu darbu.
- "Laisvė" kovo 18 d.: konstatuoja, kad N.X.atsirado r-t,.na s 

Schultz,kuris organizuoja "Amer.Zydu Lyga prieš Komunizmu".

Ku£.jĮomisi_Gralki joj
."Daily Worker 24 d.pirmame psl.deda nuotrauka, kurioje 

egzekucinis kareiviu būrys*neva ruošiasi sušaudyti komunistus- 
partizanus. "Graikijos verkiančios moterys vadina tai "Amerikos 
teroru", nes.iki šiol graiku valdžia nedrįso šaudyti be teismo ir 
tik naujai atvykusis Amerikos gen.James Van Fleet įsakė graiku 
fašistinėms trupėms žudyti paimtus į nelaisvę partizanus. Vakar 
kongresas nubalsavo daugiau kanupliu, kulku ir kulkosvaidžiu 
graiku fašistams. Tas yra prasižengimas. Amerikos teroras yra nu
sikaltimas (a crime). Mūsų šalies sąžinė turi prabilti. Sulaiky
kite graiku partizanu egzekucijas. Sulaikykite fašistu ginklavimą. 
Leiskite Graikijai turėti deiakratiją ir nepriklausomybę kokios 
ji siekia". - šaukia "Daily Worker".

Komunistu demonstracija "Daily Worker" balandžio 1 d. 
įdėjo "I00-fo-m6terą ūelegačijos" fotografiją prieš City Hali 
(Rotušę) su keliais plakatais "Sviesto - ne ginklu", "įsirašyk 
už taiką", "įsirašyk į Wallace partijos rėmėjus", "Delegacija" 
prašė miesto majorą paskelbti bal.12 d. Prezidento FD Roosevelto 
mirties paminėjimą. ■ ■■ -

Išdaužė kompartiją Columbus, Ohio, kovo 31 d. Keturią . 
šimtu žmonių minia įsiveržė į vietinio kompartijos sekretoriaus 
butą, išdaužė langus-ir primetė tusėią buteliu ir akmenų. Laik- . 
rašcio korespondentas apkaltino policiją, kuri atvykusi juokavo 
su užpuolikais ir nė vieno iš ju neareštavo. "Daily Worker" ko
respondentas užpuolikus vadina "pronaciais", kurie pasiryžę iš
naikinti komunistus iš Columbus miesto. Esą,visa apylinkė pasižy-- 
nėjusi nacią simpatikais. Užpuolimas įvyko po to, kai vietinė kom
partija išdalino panfletus apylinkės fabriku darbininkam, agituo
dama prieš privalomą karo tarnybą ir už Wallace. Nesurasdami 
Columbus mieste įtakingu rėmėju ir jausdami nepalankią sau atmos
ferą., komunistai pasistiprinimui sudaro sąrašą keliu pastorių, 
rabinu ir advokatą iš Clevelando, kurie eis pas miesto majorą 
ir gubernatorią su protestu dėl tą įvykiu ii“ pamintą laisvių, 
apgynimo. Dėdamas tą ilgą korespondenciją, "Daily Worker" rado 
reikalo net parašyti vedamąjį. "Sturmtruperią dvasia" -tai yra 
pavojingas ženklas visai šaliai i Jis reiškia staigu posūkį į. 
fašizmą, kuris progresuoja šioje šalyje. Iš kur ta Sturmtruperiu 
dvasia ateina? - Atsakymas lengvas. Trumano-Marshallio doktrina 
ją pagimdė, nuo to prasideda "submarinu" miražai, tai yra spaudos 
ir radijo, karo alkanu, Walterio Winchell tipo darbas, kurie iš
studijavo, kaip sukelti isteriją dr.Goebels’o receptu. Minios 
prasižengimai užaugo apvalymo nuo "nelojalaus" elemento Hollywoodo 
ir kitur atmosferoje, tęsiamas Rankin-Thomas'o (sen.komisija) 
"raganų gaudymas", areštai tokiu žmonių kaip Dennis, deportacijos 
ir tot. Nenuostabu, kad antisemitizmas ir ekscesai prieš negrus 
staiga pakilo visur. New Yorke policija apdaužė streikuojanėius 
Wallstreet’e ir užpuolė negrus Harleme. Ar mes pakartosime Vokie
tijos klaidas?; Ar mes nieko nedarysime? I tą tuė tuojau turi re
aguoti visuomenė. Kriminalistai privalo būti areštuoti ir nubausti". 
Toks reikalavimas turi būti telegrafuojamas iš kiekvieno: tautos 
kampelio gubernatoriui, majorui ir policijos virš-kui Columbus, Ohio.
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Už Wallace komunistai •• ■ ■ • "
Tame pačiame numeryje aprašomi net du mitingai Brooklyn©, 

sušaukti tą pačią dieną (31d.)- -Italą-amerikoną komiteto už 
Wallace'S kur Henry A.Wallace metė komunistiškus Šukius: "Rankas _ - 
šalin nuo Italijos’, "Neproteguokite Wallstreet siekią- Italijoje’,"' 
Anot "Baily Worker” viename mitinge buvo 1.500, o k itur 2.500 
žmonių. (Bet salė yra visiems žinomo ir talpina' nedaugiau 1000 A 
žmonią). Vienas mitingą buvo piketuojamas’karo veteraną *

- 2.600 ««&egatu”(?) steigia Massachusetts valstybės ko
mitetą už Wallace.

- Washingto.no "geležine ‘uždanga" tarp valdžios ir Amerikos 
žmonių užkrinta, nes neišduodami pasai žmonėms, kurie nori vykti 
i užsienį, kad i St irt u «tikrą” padėtį ir įvykius Graikijoje, Pa
lestinoje ir kitur.

- "Daily Worker" ir Maskvos aidas'"Laisvė" kovo 30 d.
R.Myžara giria "Žmonių draugą”‘Henry Wallace, Sako: "Buvęs mūsą 
krašto vice-prezidentas ir asmeninis Roosevelto draugas, žymus 
visuomenininkas, sutiko kalbėti tokioje salėj e, kokią mes turime - 
jis kalbės toje salėje, kurioj e - vyksta dianrašėįo "Laisvės* me
tiniai koncertai!"

- "Laisvė" klausia kas yra su Roosevelto Seimą? Našlė ir 
trečias sūnus James teberemia Trumans. Elliot ir Franklin pasi
sakė už Eisenhoverio kandidatūrą. Apie ketvirtą John kolkas nieko 
negirdėti. Gaila)' kad 'nei vienas Rooseveltukas neturi savo tėvo 
drąsos ir’ ryžto ir vengia pasisakyti už-trečią -partiją ir Henry 
A.Wallace'?.

• ‘ ■’ akciją..,... '
".Daily Worker" balandžio 2 d..-vėl duodą du puslapiu Colum

bus, 0. incidentui. Tas pats korespondentas rašo, kad atmosfera * 
ten pasikeitė. "Mišinys baimės.- gėdos ir negarbės vyrauja šitame 
mieste, paženklintam .fašizmu".. -Užsienio korespondentas Leland. Stowe 
(buv.N.YJ-Ierald Tr-ubune korespondentas, -buvo kiek kairiąją pažiūrą, 
po kelionės į Sov.Rusiją - visiškai suksirėjąs, keliskart teisinąs: 
sovietus dėl Baltijos .valstybių užgrobimo, vedęs lietuvaitę, 
dantį gydytoją Bernotaitę), kalbėdamas viename mitinge prieš ..

.2000 žmonių minią, pavadino kompartijos galvos namo užpuolimą- 
"fašistinio; elgesio pavyzdžiu"... ".Tokią -pat- taktiką vartojo Vokietija 
Hitleriui ateinant į valdžią,. Gubernatorius užuot tuojau sutvar
kyti policiją, išvyko į Cleveland?-, .pasitikti buv.Rumunijos/karalių".

"Daily Worker"--b.al.5-6 d„d« . parodo visas Trumano "machina
cijas". Siuntimą karo laivą į Norvegiją, lėktuvą į ‘Turkiją,; karo 
laivą į Italiją, De Ga-speri Italijoje paradu ir tankais- nori pa
veikti rinkimus.

- ■ •• _ĄĘŠeJĮįetuvg : - .1'
’ Docento Kviklio viso puslapio straipsnis‘"Liet„Tautos 

Sveikatos Ąpsaug,- Sargyboje". - Epidemijos-galėjo lengvai plėstis, 
nes buržuazinėje Lietuvoje sveikatos apsauga nebuvo laikoma valst. 
reikalut?) . Kas kita Tarybą,Lietuvoje (?) . Iš Maskvos, Tifliso 
ir Taškento gavome rentgeno aparatus, peniciliną ir t.t. (®al dėl 
to žmones iš Lietuvos veža arčiau prie to penicilino ir kitokią 
fabriką?; Tik klausimas-: .kodėl iš Kauno žmones - siunčia -kabelius 

’į New. York?, prašydami. penicilino? - JAKl~s) . Pabaigoje išvardinami 
visi gydytojai, sugrįžę. 18 DP lageriu -Vokietijoje, Austrijoje, Da
nijoje ir gavę paskyriiflua Lietuvoje.’

, - "Laisvė bal.2 d-, numery spausdina grįžusio kovo 2 d. iš 
prancūzą zonos, Wangen stovyklos, Stasio Žalandausko laišką, su 
raginimu savo draugam sugrįžti. Taip pat įdėtas ilgas L.Ruteno
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Mr
straipsnis ’'Kieno jie sargai ?K-aštriai kritikuojantis "Tėvynės 
Sargą" j M , Krupa vi ė iu ir kitus "klerikalus".

- "Laisvė bal.J d. įdėtas straipsnis kariams., raginant 
juos grįžti, kaip kad grįžo iš Booholt (britu zonos) stovyklos 
kap.Sleinys. Pasirašė: pikį Petronis.1(musu žiniom, Petronis 
Lietuvoj buvo žinomas kaip menku gabumu leitenantas, pataikūnas.- 
dėl to Smetonos režimo Salininkas, sovietams atėjus suraudonėjo 
ir pasiekė plk.lappsnįo. E«)

Mizara_pranašauja karą

PLaisvė’V bal«6 d. - "Daily Worker" korespondentui Phi- 
ladelphijoje pavyko gauti JV kariuomenės programą, kurioje 
planuojama mokyti karius tokiu kalbu: estą’, latviu, lietuviu 
etc., t«y» kalbos tautu įeinančiu 1 Tarybų S-gą. Kalbant atvi
rai: ruošiamasi karui prieš Tarybų S-gą.- daro išvadą R.llizara.-

- Detroite bolševikė advokatė St.Masytė iššaukė viešiems 
debatams Inž. Antaną Tolį, atvykusį tremtinį. Tam reikalui L.L.D. 
{.Lietuviu literat.Draugija - bolševik.) vietinė 52 kuopa išb
rinko komisiją iš J.K.Dantos, dr.M.Paleviėiaus, A.Gotauto, G. 
Nausėdos ir M.Masio ir ir laukia tokios pat komisijos ir nebol- 
ševikiškos pusės

"Laisvė" bal.7 d. - A. Bimba praneša: "Norite informacijų 
apie gavimą iš Lietuvos metrikų bei kitokiu informacijų? Rašykite 
Tarybų S-gos konsulatui. Ten darbuojasi "Lietuvos Atstovas" 
Laurynas Kapočius, ir jis visiem maloniai-patarnaus7~3’el~pasi- 
taiko būti New Yorke, galite asmeniškai užeiti ir pasiteirauti 
jums svarbiais reikalais apie Lietuvą",

-~iu respondent! j'. iš Nasiluė, N.H.- deda neva pasikalbė
jimą su naujai atvykusia DP "mergina". Ji pasakojo, kad jeigu 
Hitlerį nematytu, tai "ant keliu prieš jį atsiklauptu", nes 
jis išvadavęs Lietuvą nuo bolševiku.

Prieš_karo tarnybą

"Daily Worker" cal.10-11 d. - "Kas nori privalomos karo 
tarnybos?’’- ilgiausiame straipsnyje įrodinėjama, kas galima 

'padaryti krašte už sumą, kuri bus skiriama nereikalingam muštrui, 
ginklams, ligoninėm, mokyklom ir t,t. (Tą patį galima pasakyti 
jau ne apie sovietu kariuomenę, o tik apie NKVD dalinius ir 
įstaigas. J.Kl-s). Bet tas skaitytojui pateikta vaizdžiai, 
iliustracijom..

"Laisvė" bal. 9 d. - A.Bimba linksmai nusiteikęs pa
juokia L.Simutį, R,K. Federacijos sekretorių, ’ jis iš
leidęs atsišaukimą ir visus prašo gelbėti žmoniją nuo komunizmo. 
Bet jam, Bimbai, atrodo: "užtektu tik visagalintį Dievą prašyti 
ir to užtektą, o Simutis to nepaprašė". Bimba demogogiškai 
žeidžia ir vartoja žargoną, nemėgiamas ar ir nežinodamas litera
tūrinės kalbos "Simutis norėtu vajavotis, bet vienas vainon 
stoti bijo", "plevotis" (sp&feudyti), "kavalkai" (gabalai) ir t.t. 
- jo kalbos pavyzdžiai.

- Tame pat numeryje yra ilgas atsišaukimas sugrįžusiu iš 
Vokietijos, į pasilikusius^ ten tautiečius. Išvardinti 4? sugrį
žusiu vardai-pavardės if is kokiu stovyklų, bei paduoti ju 
adresai Lietuvoje. Pasirašė A.Garbenis.
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52i2!J2z;!>- įstatymas

"Laisvėff bailio d. .'pranfėa: "Tarybinės Lietuvos Mi- -' 
aistrų Taryba'išleido pat^arkymj pavieniams ūkiams jungtis į 
didelius kolektyvinius ukius* ?

■ "Laisvė" bal. 12 d.- ...Bimba puola istoriką Zenoną 
Ivinski, kaipo"neišmanei:ir cituoja "Amerikos lietuviai iki 
pat šiol tikrosios lietuviškos kultūros beveik neturi ir t.t." 

. Tie "istorikai" ir "mokslininkai"., kurie smuko iš Lietuvos
su naciškais kriminalistais, išsižadėdami savo žmonių ir krašto, 
niekada ir nematys amer.l .etuvįuose kfiryti nės dvasios ir lie
tuviškos sielos".

- "Ginčas dėl Lietuvos Kanadoje", - "Laisvė" tokia ant
rašte išdėsto visą istoriją- New Yorko sovietą generalinio Kon- • 
sulato raginimo buv. Klaipėdos krašto lietuviams registruotis 
ir nuo savęs paduoda: "Per aštuonerius metus Lietuva oficialiai 
ir formaliai skaitosi Tarybų S-gos■dalimi, tačiau Kanados vy
riausybė ir IV vyriausybė kolkas.jos tokia nepripažįsta. Visa 
tai kenkia Kanadoje ir IV gyvenantiems liet.kilmės žmonėms-- 
susisiekti su savo tėvų, kraštu. Kadaise panašiai buvo su visa 
Tarybą sąjunga, tačiau ilgainiui turėjo pripažinti. Atrodo, ; 
jog panašiai bus ir su Pabaltijo kraštais". - - .

Karo veteranai su komunistais kariškai
"Daily Worker" bal. 13 d.: Iš Rochester, N.Y., kores

pondencija, kad 100 katalikų karo veteranų užpuolė ir iš
vaikė komunistinį mitingą, surinko ir sudegino ten rastą 
"literatūrą" ‘ir apkūlė kom.vadus. (Po. šio karo katalikai 
karo dalyviai sukutį savo sąjungą ir paskutiniu laiku pradėjo 
rodyti ir aktyvumą politikoje ir gyvenime.: pa v , sovietų 
laivų pikatavlmas. T.Kl-s).

Užpuolimu "Daily Worker" korespondentas kaltina kata
likus veteranus, bet pats rašo, kad buvo matyti nrrformos ir 
Amer.legijono ir "žydų karo, veteranų", iš armijos ir jūreivių. 
Ir čia, kaip ir Columbus , Ohio, policija užpuolikų neareštavo, 
o dėjosi "mus apsaugoj anti" ii- kai veteranai nuo scenos griebė 
ir grūdo kalbėtojus ir kom., vadus per salę ir per duris, 
"policija juos priimdavo iš užpuolikų , neva apsaugai".

IS SOVIETU SPAUDOS RUSU KALBA (tęsinys)
"Pergalė smunka

Literaturnaja Gagėta Nr.20/48.J. 10 praneša,- kad Sovietų Ra
šytojų S-gos tautinių komisijų biuras suorganizavo lietuvių bei 
rusų rašytojų pasitarimą aptarti "Pergalės" žurnalui. Referavo žur
nalo redaktorius J.Baltušis. Nusiskundė kritikos stoka: ji silpna 
ir klaidinga. Prozos, vaizduojančios dabartiną padėtį Lietuvoj, 
trūksta. Kritikas B.Pranskus nusiskundė, kad trūksta ir poezijos 
didesnėm sovietinėm temom: pasitaiką eilėraščių su dekadentiniais 
pergyvenimais. Po gausių diskusijų, nacionalinių .komisijų biuras 
pažadėjo "Pergalei' pagalbos.
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Literaturnaja Gazeta tam pat ur. praneša apie "Lietuviu noveles" 
rusu kalba. Viso 23 novelės; daugiausia Žemaitės ir Cvirkos. Vaižganvo - 
"Kvailiu ašaros") Vienuolio "Paskenduolė", Putino "Kunigai" (ii "Al-- 

.toriu šešėly"), Venclovos "Susitikimas" (liaudies mokytojas, kur.t 
už radikalius įsitikinimus buvo nugrūstas į tolimiausia užkampi s 
kritika daugiausia susižavėjus), V. Žilionio "Krito rasa”, Gružo* 
"Už saulę gražesnis"s

Linksmesnio turinio A.Gudaiėio-Guzeviėiaus apysaka "Geriausia 
gyvenimo diena". Giliai jaudinanti esanti A.Maginsko novelė "įaiškas , . 
iš SSSR, kurioj išryškinama, jog " vien tik mintis apie Sovietu S-gą 
suteikė Lietuvos darbininkijai vilti susilaukti kada nors teisingumo"'. 

.Iš didžiojo tėvynės karo apysakų paminėtina J.Marcinkevičiaus "Žvaigždė". 
Tai esąs "vienas geriausiu naujosios kartos lietuviu prozos rašytoju". 
Apysakoj pavaizduota krauju sutvirtinta draugystė tarp kazoko, ruso; 
žydo ir lietuvio. Šimkus prilyginamas Venclovai. Savo kūriny "Keturiese • 
ant kranto" pavaizduoja partizanu gyvenimą, kur jie "išgelbsti vieną - 
ūkininką nuo žiaurios vokiečiu sauvalės". J.Baltūsis "Duonos gabale" 
patiekia vaizdu iŠ "naujo lietuviu kaimo gyvenimo sovietiniame režime".■■ 
Jauniausi rinkinio autoriai esą Dovydaitis ir Korsakienė, kurie vaiz
duoja "Socialistinės Lietuvos atkūrimą".

"Lietuviu sovietiniai rozos rašytoja dar nesukūrė stambiu 
kūriniu, vaizduojančią naująjį Lietuvos gyvenimą. Tačiau jie yra ge- . • 
rame kelyje" - baigia straipsnį recenzentas M. Zenkevifi.

Partinis_švigtimas
Pravda Nr.88/48.328 praneša; kad Lietuvos kom.partija "Lietuvos 

aukštąją mokslą personalui .- katedrą vedėjam, profesoriam bei visuo- 
menės mokslą dėstytojam" suruošė dviejų dieną pranešimus. Apie visuo- ' 
meninią-politiniu 1 mokslą dėstymą Lietuvos aukštosiose mokyklose praris- i 
Šimą darė min.tar.pirm.pav.Kiunka. Jis džiaugėsi, kad "studentai rodo 
didelį susidomėjimą marksizmo-leninizmo klasiką, VKP/b istorijos, 
filosofijos ir politekonomijos studijom. Padidėjo subrendimas". "Kaip . 
taisyklė - dalykai dėstomi lietuviu kalba". . ’

522222,Y“222_2£į2š_S22į£22
- Pravda Nr.83/48.3.23; Vilniuje miesto centre atidarytas nau

jas rusą dramos teatras su 630 žiūrovą sale.
- Sovietskoje iskustvo Nr.ll/48.3.13 praneša: SSSR ministerią 

tarybos kovo 15 d. nutarimu 646 teatram (iš 814) nutraukiama iki 'šiol 
teikta subsidija. Ateity jie turi išsiversti savo lėšom. Pajamom iš
laidom subalansuoti patariama žymiai sumažinti personalą, nubraukti 
2% administracijos išlaidas, aprėžti repertuarą, vartoti prastesnį 
garderobą, dekoracijas. Iš anksto nustatytas ir patvirtintas reper
tuaras keisti - griežtai draudžiama.

Yądai_mokonii
Pravda Nr.7^/48.3.17 pranešimu Liet.komunistą partijos parti

nėje mokykloje ruošiami 160 apskričiu partijos vadovą. Mokykloje 
viso mokosi 309 asmens, apie tiek pat lanko 9 mėnesiu patobulinimo 
kursus.

52SiĮ.2_s’]siįungimo fikcijos
Pravda Nr.77/48.3.17 skelbia konstitucijos papildymą;

"13 straipsnis. Tikslu teikti savitarpinę pagalbą ekonominėje bei 
politinėje srity o taip pat RSFSR apsaugos sritjr, savanoriškai susi
jungia lygiateisiškumo pagrindu šios sovietą socialistinės respublikos:

• Ukrainos SSR, Baltgudijos SSR, Lietuvos SSR, Latvijos SSR, Estijos SSR..."
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Ir penioilinas.. ■> rusu Ser.C
Pravda H3F.7//48.3.1? skelbia, kad peniciliną išradęs ne anglas w 

Flamingas, bet rusu mokslininkai Manasein, Polotebno, Lebedinskis ir 
kt.

- Pravda N.’,88/43.J..28 praneša, kad Maskvoje Gorkio minėjiu' - 
paskaitą skaitęs -Lietuvos" SSR mokslu akademijos literatūros. doce/įA V, ■ 
K. Umbra.-s apie jorkio kūrybos įtaka lietuviu literatūrai’-'. . '

Dekados_dienos ;
Tokia an rašte Literaturnaja gazeta Nr.20/48.j. 10 V. Mykoiaiūis .. 

Putinęs rašo:
"Pirmoji lietuviu literatūros dekada Maskvoje paliko man neiš

dildomu įspūdį Visi mes, dekados dalyviai, buvome giliai sujaudinti 
širdingu prišm mu« Rusu rašytojai ir spaudos atstovai mus sutiko kaip 
gimines.

"Deke.d- man davė pirmą kartą progos arčiau susipažinti su mano 
krašto didžiąją sostine. NaujojMsskva mus sužavi savo maštabu. Ji. 
SSSR tautą gimtasis namas. Istorinės Kremliaus sienos jos bokštai; suža
dina gilu nusistebėjimu jausmą ir pagarba daug amžių mačiusiam istori
niam miestui. Įspūdis tuo labiau padidėja žinant, kad čia Kremliuje 
dirba didysis tautą vadas draugas Stalinas.

..."Per labai nuoširdų Trikalnid manufaktūros darbuotoją priėmimą, 
mes turėjome nepaprastą garbę kalbėti toj pat salėje iš tos pat tribū
nos, Iš kurios kadaise kalbėjo Leninas:. Mano draugai, palikdami šią 
salę, išėjo su nauju įkvėpimu būsimajai savo kūrybai.

''PasĮrodydami Maskvos universitete, mes prisimename, kad ir mums 
lietuviams yra artimas šis stebėtinas Matvejo Kszakovo turinys.

"Čia mokėsi nemaža lietuviu rašytoju ir XIX amžiaus visuomenės 
veikėju. Čia jio rado draugišką paramą kovoje už savo teises prieš 
savo vyriausybę. Maskvos universiteto lietuviu studentu būrelis gaudavo 
draudžiamą spaudą prof.F.Fortunntovo vardu, kuris tuo mbtu buvo rusu 
lingvistu mokytojas kaip tai: Sac.bmatovo, Uzukovo, Peskovskio ir ži
nomiausio musu filologo Jono Jablonskio. Šiose sienose jauni lietuviu 
rašytojai svajojo susilaukti dienos, kada ne kataliku dvasininkai ir 
ne "kvaiši milordai", o jie galės duoti liaudžiai tikrą poeziją, paak- 
Icisdami ja, rėmuose Lietuvos kaimeliuose.

..."Maskvos leidyklose mes susipažinome su paruoštomis kny
gomis, ryšyklomis ir t.t. Mus stebino leidyklų darbo apimtis, mil
žiniški knygų tiražai, meniškai patrauklus ju įrišimas. Lietuviu 
literatūros vertimu puikus išleidimas yra tikras laimėjimas bei ge
riausias. įrodymas to dėmesio, kurį atkreipė Maskvos leidyklos į 
mūsą literatūrą. Puikiai paruoštos Žemaitės, Petro Cvirkos apysaką 
knygos, lietuviu ..poezijos antologija. Visa tai rodo, kokie gali
mumai yra lietuviu rašytojam. Mūsų knygos tampa prieinamos plačioms' 
rusu skaitytoju masėm ir por vertimus rusą kalba mes suartėjame su 
visomis SSSR tautomis.

"Maskvoje mes ypač pajutome, kaip lietuviu literatūra išeina 
iš savo senųjų ribą. Susitikdami su kultūringu skaitytoju masėmis 
daugelis iš mūsų suprato, kokie trūkimai dar pasitaiko mūsą stiliuje, 
kiek dar daug juose užsilikę senosios poezijos. Maskvoje mes pajutome, 
kad egooentrinei, individualinei lyrikai reikia duoti smarkesnį smūgį, 
kad ryžtingiau reikia kovoti su estetikos likučiais, smukimu ir be
tiksliu pesimizmu. Mes patyrėme, kas atgyveno musu tematikoj, kas pa
seno musu eilėdaroj, eilių emociniame pagrąžinime. Sužinojau taipgi, 
kaip svarbu poetui žinoti, kokį įspūdi daro jo kūriniai ir asmeninis 
kontaktas su skaitytoju.

..."Esu įsitikinęs, kad tokios dekados skatina literatūros 
brendimo procesą. Sujaudinti ir pagauti linksmos nuotaikos, pilni nauju- 
įkvėpimu dirbti Tėvynės labui, mes palikome mūsų gimtąją Maskvą. Mos 
neišsiskirtame. Tu, brangioji sostine, visuomet būsi musą dainose ir 
eilėraščiuose".
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