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FMTĄl, yprMJįB Jg A^UOgSuiy MSTĘ. MIKO.'. .,

. Buvusio Lietuvos radijo vy_r_._ pranešėjo pareiškimas apie 
' ■ li~liaacB.eš ~8eiiao "nutarimu, eigą.

kokioje dvasioje ir atmosferoje vyko ano metu garsūs Liau

dies Seimo nutarimai 1140.^.21, as kaip vienas artimiausią L.Sei- • 

mo posėdžio eigos liudininku, čia ir. noriu pažymėti.

'Man buvo pavesta pravesti I.Seimo posėdžio radijo translia- . 

eija, įr as turėjau visišką, laisvę kalbėtis su.Vyr.Seimo rinkimo 

komisija, iž Maskvos atsiustais bei vietos komunistę partijos pa

reigūnais,bolševikę sudarytos liaudies vyriausybės nariais,Seimo 

deputatais, turėjau teisę lankytis posėdžio patalpose, ‘stebėti
• 

paruošiamuosius darbus, užeidinėti į- V.Teatro užkulisį, kuriame
< .. ; 

buvo prisiglaudęs sekretariatas.

1. 1940 mt.liepos 21 d. pries L.Seimo posėdžio pradžią., į’ 

V.Teatro scenos užkulisį buvo atvesta Raud.Armijos 180 žmonię da

linys, kuris užėmė sargybos postus.Kariai buvo ginkluoti lauko 

kautynię ginklais.Sargybos' postai buvo slepiami. Sargybiniai slė

pėsi už scenos užkulisyje stovinčią dekoraciją, sviesos rampą,už

uolaidą, gėlią girliandą. Po Seimo prezidiumui skirtais stalais, 

taip pat buvo suguldyti sargybiniai ir pridengti grindis siekian- 

oiom staldengtėm, fargybinią ginklai buvo paruosti veiksmui.

2. Nora L. Seimo posėdžio eiga Vyr.L.Seimo rinkimą komisijos 

buvo nutarta transliuoti per radiją, bet vienam NKVD majorui^-ru- 

sui užprotestavus, transliacija .priež pat posėdžio pradžią buvo
l Lietuvos \ -
(nacionalinė) ‘

. , " \ *M.Mažvydo f .
' ' . \biblidteka/ - . 1
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atšsukr.a. Leista kai- kuriuos posėdžio fragmentus įrašyti į radijo plo
kšteles. Radijo transliacijos bijota, kad per posėdį neįvyktu obstruk
cijų. kas neigiamai paveiktu krėsto gyventoju nuotaikas.

5. Dar L.Seimo posėdžiui neprasidėjus, aš turėjau proga matyti 
iš anksto paruoštu L.Seimo posėdžio darbotvrkę. Ji buvo surašyta rusu 
kalba ant Sovietu Pasiuntinybės raštinės blanku. Prie kiekvieno darbo
tvarkės punkto buvo pažymėta Seimo deputato pavardė, kas pasiuntinybės 
nustatytu dienotvarkę turėjo siūlyti viešai, prasidėjus.Seimo posėdžiui.

4, Kiekvienam L.Seimo deputatūi jau iš anksto skirta pasakyti
kalba buvo parašyts Sovietu Pasiuntinybėje ir aprobuota pasiuntinio 
Pozdniakovo. Rusu pasiuntinybės numatytieji kalbėtojai kalbas gavo at
vykę i, Seimo posėdį. ' ‘

5. L.Seimo deputatams posėdžio salėje užėmus skirtas vietas,prie 
kiekvieno buvę. priskirtas stebėtojas - slaptosios policijos atstovas, 
kuriam buvę pavesta sekti, ar deputatas balsuoja, t,y. pakelia ranką 
(visi L.Seimo nutarimai buvo priimami rankos pakėlimu), ką deputatas 
kalba su gretimai sėdinėtu kaimynu ir 1.1-

s ■ ' ■ ■' " - .

. • 6. Visa L.Seimo posėdžio eiga, kalbėtojai, smulkiausios eigos de
talės iš anksto buvo sužymėta atskiruose prezidiumui skirtuose lapuose. 
Deputatui einant kalbėti į tribūną, Seimo prezidiumo pirmininkas po 
kelis kartus klausdavo kalbėtojo pavardės, patikrindavo įrašą lape ir 
tik tada leisdavo kalbėti.

7. Seimo posėdžio metu buvo kurjozas, kada deputatas ROČIUS, So
vietą Pasiuntinybės numatytas kalbėti Lietuvos valstybinės santvarkos 
- pakeitimo klausimu, savo kišenėje nerado kalbos ir tik prisiartinęs 
prie tribūnos, kalbos tekstą gavo iš prezidiumo pirmininko ADOMLUSKO.

8, Vienas būdingesnių faktu iš L.Seimo posėdžio yra tas, kad 
Seimui dar nepradėjus svarstyti darbotvarkės punktą,' aš gavau tuometi
nio Radiofono direktoriaus - L.SeimC deputato J.EAiUICIO Kaune leidžia
mo komunistą laikraščio " Tiesos ’• numerį, kuriame iš anksto, nelau
kiant L.Seimo suruošto vaidinimo pabaigos, jau buvo paskelbti L.Seimo 
"nutarimai" - Lietuva skelbiama Tarybų Socialistinė Respublika ir Lie
tuva savanoriškai įeina į Sov. S-gos tautą sąstatą.

Paslbaigas L.Seimo nosėdžiui, iš šio "Tiesos" numerio aš turė
jau perskaityti per radiją visus Lietuvos valstybinę santvarką liečian
čius Seimo'"nutarimus". Kai radiofonb direktoriui pareiškiau savo su
die jo j imą,’ jog kartais L.Seimas gali "Tiesoje" paskelbtą nutarimą ne
priimti, p. Banaitis man atsakė; "Bolševikai vietoje netupėioja.L.Sei
mas nėrė Smetonos kromelis. Didelį dalykai sprendžiami greit ir be svy
ravimu. Hauja. gadynė neša naujus tempus".
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9..--Kokioje ’’askvos kontrolėje ir teroro dvasioje vyko 19A0.7»21 d, 
Seimo posėdis, rodo kitas būdingas epizodas.

Kei- teisingumo r.iristeriui - Seimo deputatui P.pakarkliui reikė
jo Seime referuoti klausinis apie Lietuvos savanorišku Įsijungimą i 
Tarybų Sąjunga - Seimo posėdis laikinai buvo pertrauktas, nes Pakar- 
klio kalbos tekstas nebuvo spėta atsiusti iš Maskvos. Skubiai buvo 
teiraujamasi aero stotyje, ar nėra iš Maskvos atsiradęs lėktuvas ir 
ar neatvežė skubu paklotę. Nesulaukus lėktuvo(tą diena smarkiai lijo, 
ir lėktuvas vėlinosi visą valandą), Pakarklis, pasitaręs su Sovietu 
pasiuntiniu Pozdniakovu, gavo sutikimą savo kalbą paskaityti iš nuo
rašo, be Maskvos aprobatos

(pas.) J. Stonys *'
*• • —' '

.Bolševikiniu provokatorių paruošimas ir veikla Lietuvoje

Bušu majorui Sokolovui pavesta.organizuoti Lietuvoje teroristi
nę provokatorių bandą. Šokolovo Įstaiga'atrado sau vietą Vilniuje Fi
laretu, gatvėje, TIVE (OBC) - Osoblj Benditskij Otdol pavadinimu. Vyk
dant šios Įstaigos paskirti sudaromos provokatorių grupės iš Įvairiu 
parsidavėliu ir šnipu. Taip, nat, Šokolovo Įstaigai* verbuojami ir pri
kalbami asmens, dėl kuriu nors asmeniniu .priožasėiu patekę i partiza- „ 
nu eiles ar nelegalią padėti.

Tokiu žmonių grupę enkavedistai pirmiausia nufotografuoja, pas
kiau išprausta, sutvarko, aprengia ir išveža i Kauną pas tarybini mi
nistrą Bartašiūną. Sis jiem pasako " nuoširdžią "■ kalbą, pažadėdamas 
laisvę -ir dovanojimą ir už ju kaltes reikalaudamas atlikti specialius 
uždavinius. Sokolovo talkininkai išv..žaml i Vilnių ir ten apmokomi. 
Jiem duodamas geras išlaikymas, nuolat rodomos sovietinės'propagandi
nės filmos. Paruošti provokatoriai.siunftiami uždaviniams.

Uždaviniai atliekami keliais būdais, būtent;

1. Sudaromos banditinės gujos iš minėtą lietuviu, rusu, lenku 
ir žydu (šis pastarieji dodasi vokiečiais) . Tos_ gaujos stambios - nuo 
50 iki ICO asmenų. Ju tikslas išprovokuoti gyventojus ir, susidūrus ar 
iššifravus, sunaikinti nartizonu dalinius.

. 2. Antra grupė vaizduoja rusu kareivius - "majūkininkus". Šie 
atvažiuoją; 1 kaimus ir juose apsigyvena, pasirinkdami tam tikslui tuš
čius ūkius, dauginusia prie miško, tinkamose pozicijoje, firupės yra 
nuo 2L j-kt JO ?sn&nU> Jai vadovaują pais Sokolovas. Lietuviai provoka-
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tošiai su dalimi rusų vakarais, pers'irefigę partizaniškai, eina provo-. 
kuoti gyventoji#, i’ueję pas gyventojų, apsimeta partizanais iš Latvijos, 
atvykusiais iš toliau, išblaškytais po kautynii# ir 1.1. Jie teiraujasi 
apie vietinius gyventojus partizanus, paskoja ju slaptavardžius ir kitę, 
įtikinti gyventojams, kad jie nešę provokatoriai, jie sunaikina vienų 

’kitę tarybinį pareigūnę: - dešimti-kiemio įgaliotinį, apylinkės pirminin
kę, sekretorių ir pan.Imasi :r tokių priemonių, ateina pas gyventojų, 
kurį įtaria esant sąjūdžio nariu, apiplėšia ir sekančių dienę vaizduoja 
kautynes su enkavedistais, kurie atvyksta mašinomis ir juos neva apsupa, 
po kautynių parveža nukautų lavonų ir pameta turgaus aikštėje. Lavonų 
padaro, nušaudami vokiečių belaisvius. Vakare provokatoriai ateina pas. 
tę patį ūkininkę, kurį apiplėšė, ir sako: "Tu mus išdavei.Mūsų draugai 
per tave žuvo",suriša ūkininkę ir vedasi, Sis manydamas juos* esant tik
rus partizanus, aiškinasi. Provokatoriai prašo nurodyti du gerus lietu
vius , partizanų ryšininkus ar rėmėjus, kurie galėtų už jį garantuoti. 
Ūkininkui nurodžius, provokatoriai nueina pas nurodytus asmenis ir ten 
vaidina tokię pat rolę.- Taip šių aukų jie ieško iki galo. Kitus provo
katoriai prašo būti ryšininkais, teikti žinias, paramų.ir aukas. Po ku
rio laiko išprovokuotieji žmonės, atvykus enkavedistam, išgabenami,! ne
žinių.

3. Kitos grupės vaizduoja malku kirtikus, įvairius nekaltus rusų, 
kareivius, kurie neva darbui atsiųsti. Provokatoriai slankioja, apsime
tę įvairiais pakeleiviais, elgetom; išblaškvtais pavieniais partizanais 
eta.

4. Dar kiti provokatoriai atvyksta iš miesto, vaizduodami lietu
vius karininkus, atstovus iš centrinės vadovybės, ir ieško ryšio .su 
partizanų daliniais bei vadovybėm. Šie, neva pavieniai, asmenys turi 
užmaskuotus NVD dalinius apsaugai ir, reikalui esant,partizanam sunai
kint! . •

5. Pasitaiko net, kad provokatoriai nuleidžiami parašiutais iš 
lėktuvų ar kitu kuriuo keliu atvyksta ir vaizduoja desantininkus,kal
boj vartoja vienų kitų anglų kalbos žodį.

• - o -

IS TARYBINIS SPAUDOS I — — — —— — — — — — — — — — — — — —— — —

I,. Komunizmas ir mokyklos.
"Tiesa" I<r. 273, 1947. 11. 21. .
at Tikslai. "Komunizmas mokykloje organizuoja masinį-politinį 

darbų, komjaunimo organizacijos tikslas - padėti išugdyti jaunųjų kar
tų, laisvų nuo buržuazinės ideologijos prietarų, pajėgių vykdyti didžiu: 
sius Lenino-Štalino idealus... Komunizmas turi vesti paskui save nesų- 
junginį Jaunimų, būti atsidavusiu partijos ir tarybinės vyriausybės 
reikalui".

b) Priemonės. "Komunizmo darbas mokykloje turi reikštis įvairio
mis masinėmiš~prlemonėmis -.organizuojant politinio lavinimosi būrelius, 
leidžiant sieninius laikraščius, rengiant vakarus, saviveiklos ratelius, 
organizuojant kolektyvinius knygų recenzijas".

c) Komunįzmo_nęEąsįsękĮmąį_Sokykįosę. ,,K91 kuriose mokyklose dar
visiškai nėra komjaunimo organizacijų. Kauno VI ir VII gimnazijose iki 
šio laiko nesuorganizuotos komjaunimo organizacijos, nors ten sųlygos 
ir yra palankios - yra daug mokinių, norinčių dirbti komjaunimo organi
zacijoje^ " . •

Pav., Švenčionių gimnazijos vadovybė ir mokytojų personalas visiš
kai nevertina komjaunimo darbo ir neskiria jam reikiamo dėmesio. SiSfe 
gimnazijoje komj^inimo organizacija veikia Jau trejus metus, bet teturi 
vos tris komjaunuolius. Čia niekas komjaunimo organizacijai nepadeda, 
mokytojai nepalaiko su komjaunuoliais ryšip, nepopuliarina moksleivių
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terpe komjaunimo organized jos tikslų- Švenčionių apskrities. komjunimo 
komitetas visiškai nesirūpins komjaunimo organizacijos augimu mokyklose.

Mokytojų' tarpe. dar jeūėiair<ųs buržuazinės- ideologijos liekanos su 
kuriomis taikstosi ir- apskrities švietimo skyriaus vadovai.

Ariogalos gimnazijos direktorius Grigaitis varė antitarybini kente- 
mingų darbų mokykloje. Ir naujasis gimnazijos direktorius drg.Cipas ne
sistengia padėties ištaisyti. Iki šio laiko nėra pirminės komjaunimo or
ganizacijas".

Komunistinis aktingumas mirėta.gimnazijose.
flš Vilniaus I-os bern, gimnazijos. ) •

"Tiesa" l'r. 296, 1-947. 12. 18.
"Jau geras pusmetis praslinko nuo paskutinės politinės paskaitos 

moksleiviams. Jokių susirinkimų, pasikalbėjimų politinėmis'ir mokslinė
mis temomis, nei gimnazijos pedagogų kolektyvas, noi pirminės komjauni
mo organizacijos komitetas nesugebėjo suorganizuoti. Saviveiklos rate
lių darbas paliktos visiškai apmirė.

Gimnazijos patalpose veltui ieškom šūkių, plakatų.
Šioje gimnazijoje iki šiol d-r nedirbama jokio rinkiminio darbo. 

Šiuo reikalu dąr nesurengtas nei vienas susirinkimas, nenagrinėjami firit 
kimų i vietines tarybas nuostatai bei pagrindiniai konstitucijos dėsniai.

" Negeriau atrodo ir gimnazijos pirminės komjaunimo organizacijos 
komiteto būstinė; pora p'kabintų portretų ir užversti kampai sends su
draskytais sieniniais laikraščiais, visišk i neatrodo, kad 61® šeiminin
kautų darbščios komjaunuolių rankos. Priešingai, tai kdp tiktai yra ap
sileidimo ir nsrūpestin-ūmo liudytojai".

Lietuyos_studentijos_komunistd nepajėgia_pgrauklėti

"Tiesa" Mr. 295, 194-7. 12. 17. Rdo; A. Rimkūnas.'
1.Vakarų kultūra ir mokslą s."Tarybų Lietuvos aukštosios mokslo ■ 

Įstaigos, jų dėstytojai, studentai vis plačiau Įsijungia 1 kovų prieš 
buržuazinės - nacionalistinės ideologijos liekanas žmonių sųmonėje,prieš 
keliakltjBėinvimų pri .š supuvusių Vakarų nuropos buržuazijos kultūrų, 
prieš viso pasaulio rc-kcijos pakalikų mokslų ir kovoja už visiškų tary
binės ideologijos pareigų.

2.Studc-ntijn nepasiduoda. "Tačiau dalis (reiki' manyti, kad di
džiausia - p.M.) studentijos tebeklaidžioja bbržuaziriio mokslo labirin
tuose, traukiame atgal"k-d kurių atsilikusių buržuazinio Lietuvos uni
versiteto tradicijų. - ,

3. KOfflunistinės_konfereBcj,jps_.ujjivcrsį.tetc 16daa_ngrnudogos,_d61 
Xo_nį.rįta komunistais

Komunistinių, konferencijų vadovas universitete, pgd "Tiesos" pra
nešimų yra prof. Girdzijauskas. Neseniai■buvo surengta tokia konferen
cija, kur buvo laikomos paskaitos; " TSR biudžeto pajamos ir išMdos 
Tėvynės.karo metu", "Tarybinis gydytojas ir jo Uždaviniai", "LTSR len-. 
gvoji pramonė" 'Žmogaus kilmė". . askui studentai komisijose nagrinėjo 
tuos klausimus dar smulkiau. . ' . -

... "buvo padaryti pranešimai, .kurie n< turėtų būti skaitomi tary-' 
binlame universiteto, n;s buvo nepakankamai paruošti, žemo mokslinio 
lygio, ir, syarbieusia_neturi_nįeko_bendra su marksistine komunistine 
pažiūra i esminius klausimus, Įskeltus pranešime".
a/ 2ranpšįmai_buvp žemo_mokslinįo_lygiOj. ges rėmėsi_buržuazįnįaįs_šal- 
tlutais.,_o_ne komunistu. ”

"Tuo tarpu minėtoje konferencijoje iškilo kaikurių pranešėjų ver-
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giškas, nekritiškas naudojimasis buržuazinio mokslo baltiniais.. Studen
to pran-'šimc apie "Tautinį buržua zi: .į sąjūdį Lietuvoje XIX a antroje pu
sėje" dažnai nekritiškai-buvo cituojamas aptimarksistas A. Rimka. Stu
dentas < kalbėdamas apie "Aušros" laikotarpį, cituoja iš A. Rimkos."Su
sipratusios lietuviu tautos teis metais nebuvo, o buvo tik lietuviškai > 
kalbančių žmonių ir visi šie žmonės priklasė vienam socialiniam sluog- 
sniui - valstiečiams ■. Visiškai nesusigaudydamas, kad toks buržuazijos 
tarnas, kaip A. Rimka iš viso nigia klasių kovą ir visais būdais sten- ? 
giasi jų užtušuoti".

Pranešimas pilnas citatų iš A.Rimkos, sene; rašinių, "Jubiliejinio 
Varpo" /1P24/, "Varpo" ir varpininkų, iš visos eilės kitų šaltinių, ku
riais remiasi daugelis pagrindinių teigimų, mintimis, sutampančiomis su 
buržuazinių Lietuvos istorikų teigimais. Iš liaudininkųleidinių, o-ne 
marksizmo-leninizmo klasikų, imami paaiškinimai apie pozityvizmą ir pan. 
Tuo tarpu pranešimo nepakankamai panaudoti V.J^Lenino.ir J.V. Stalino 
veikalai. (

Ristų panašaus pobūdžio klaidų butą ir pranešim-? medicinos mokslų 
sekcijoje: "Pirmoji medicina - medicina iki Hypokrato laikų". Studentė 
dariusi pranešimų, nepasinaudojo nė vienu tarybiniu autoriumi, net ne
pasižiūrėjo į tarybine medicinos enciklopedijų, nei į gausią periodinį 

J spaudų... Visas pranešimas sudarytas remiantis vien buržuaziniais moks-."' 
lininkais - Zaremba, Benczyniec, Schumowski, Krasuski.. Deja., tai ne vie- 

. nintėliai tokio pobūdžio pranešimai, skaityti mokęlinė'je studentų konfe
rencijoje... Tašiau ypač keista, kad nemaža pranešėjų be jokio rezervo, 
nekritiškai, aklei šoka buržuaziniais mokslininkais. Vakarų Europos bur
žuaziniai "mokslininkai" tų pranešėjų akyse vis dar - nesugriaunamas 
autoritetas. .

Tarybiniai mokslininkai., tarybinio mokslo laimėjimai daugely pra
nešimų ignoruojami arba tebepamlnimi ves keliais žodžiais*!

Komunistinėm konfareno!jom_studentai_nesidomi

"J konferencijų atsilankė labai nežymus procentas ir tas pats ne
paprastai neaktyviai dalyvavo konferencijos darbuose. Po kai kurių pra
nešimų pasisakydavo 3 - 4 studentai, dažniusiai vis tie patys ir tai iš-’ 
keldami neesminius klausimus. Matėsi, kad pranešimai jų nesuįdomino.Pro
fesoriai ir dėstytojai ramiai išklausydavo blogus pranešimus ir oriai 
išlaikydavo savo akademinį "objektyvumu" - nei orientuojančių klausimų, 
nei pataisymų fnei paaiškinimų, jei neskaityti kelių bendrų pastabų, vi
siems pranešimams pasibaigus. 1

Mūsų liaudis, mūsų partija ir vyriausybė patikėjo universiteto 
dėstytojams garbingas ir nepaprastai atsakingas pareigas - auklėti ta
rybinę lietuviškų inteligentijų marksizmo-leninizmo dvasia".

II. S P a u d_a.

"Tiesa" Nr. 277, 1W. 11- 26.
1/ "Tiesa" , liet.kalba iš -Ina 25 kartus per mėnesį,

. 2/ "sovietskaja Litva" ,rusų kalba,25 kart.per mi-n.
3/ "Komjaunimo Tiesa",liet.kalba 13 " " "
4/ Lietuvos Pionierius" " "
5/ "Valstiečių Likrnštls " 4 • « " •
6/ "Literatūra ir M >nas " " 4 ", " " >
7/ "Pravda Vilcnska,lenkų kalba 13 " "

Žurnalai.
1/ " Komūfirš:Eaš~(T7~IIet. kolba, 1 kart, per mėn.
2/ ” Komunist“, rusų k-lba 1 " ” "

" Agitatoriaus Bloknotas", liet. ,.rlba, 2 kart per mėn.
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4-/ " Bioknot agitntora' , j/usų. kalba, 2 kentus per mėn sį,
5/ " Tarybinė. Mokyki-?. ", lięt. . 1. " . " "
6/ " Jaunimo Gretos ■ , " ' 1 " "
7/ " Foto laikraštis " " " . 1 " " ' "
8/ " Pergali'', "

Lietuvos TSR vyriausybės nut- rimui ir potvarkiu rinkinys, liet, ir 
rusu k'-lba, 35 numeriai i metus.

'.’Tiesa” Nr.292, 1947. 12. 14. ... "Lilija apskričiu prenum. ra vi
nes vyksta labai nepakankamai. Traku apskr: , kur 113 gyvenamųjų vietu 
gyventojai nebuvo užsiprenumeravę laikraščiu, darbas spaudai platinti 
apskrityje nepradėtus. Neišvystytas laikraščiu prenumeravimas Mažeikiu 
apskrityje. Nepakankamai Įvertiname spaudos reikšmė P nevėžio, Kaišia
dorių ir Švenčionių apskrityse. Panevėžio pskrityje ilsis metais kai
mu kultūriniu - politiniu ir Švietimo įstaigų dauguma, klub-i skaityk
los ir bibliotekos neužsiprenumervo pc.ri63InIš-ŠĮ>7ŪSos7

Visai blogi reikalai su apskričiu loikrrSčiu platinimu. Jie ligi 
Šiol platinami daugiausia ne prenum&rstos keliu, bet parduodam! atski
rais egzemplioriais".

Sionini?i moksleiviu laikraščiai nemėgsta komunistiškos "politikos"

"Tiesa" Nr. 296, 1947. 12. 18 d.
"Vilniaus I-oji berniuku gimnazij" daro nepaprasti! keistu Įspū

dį.,.. Nei viename .sieniniame laikraštyje... nėr" t-rytiniam moksleiviui 
budingos kritikos ir savikritikos, nerasi juose nei vieno straipsn.lio....
apie rinkimus i vietines tarybas, nors nemažas šios gimnazijos mokslei
viu pirm? kartę eis prie rinkiminiu urnu- Visiškai nesimato straipsniu, » 
kurie bylotu "pi c- moksleiviu politini lavinimosi'. Už_t-?i_yisi_sienini2i 
laikraščiai dvelkia visišku npolitiškumu’,’ pesimizmū777-Ir-f “I'vIšEnš 
7Tfl~RIšš5š'm6£srėIvIū~--ESšImūju~“fjnr"ntu sieniniame laikraštyje.

Visiško apolitiškumo dvesia vyrauja ir VII b klasės sieniniame 
laikraštyje-, VI. n klasės sieniniame laikraštyje, moksleivis,Br. Macke
vičius, eilėraštyje •' Tik svetys • šitaip kreipiasi į žmogų:

- Tu eisi sudiev ne pas'kęs,
- Tu šioj žemėj būvi tik svetys...
Ir užbaigia; - Tik šuva palydėdamas ’kaulus..."

III- KULTŪRINIS GYVL1JĮMAS

Reįjąfįnįs Jjįętuyos_TSR_žėmil_Į>is

"Tiesa" Nr.280, 1947. 11. 29. "Lietuvos TSR Mokslu Akademijos 
geologijos ir geogrn.fijos instituto paskirtoji komisija, vadovaujama-* 
vyr.mokslinio bendrad-rbio dob. V.Chomskio, aprobavo pirmu matematiš
kai tikslu Lietuvos reljefinį žemėlapį, pagaminta dr. V. Goštauto. Že
mėlapis otv-izduojo visas mūsų krašto pavirš!-us formas; žemumas, lygu
mas, kalvas, ež.ru duburius, uolu vagas ir pan šiai. Šio žemėlapio vaiz
dingumu padidina tink"m?s spalvų P'rinkimas".

Tarybiškai lietuvišku dainų įrašymas i plokšteles.

"Tiesa" Nr. 280, 1947. 11. 29. "Gruodžio mėn.’ pr- džiojc Rygos pa
tefono plokšteliu fabrike ”B"llr cord" - Elektra" prasidės lietuviu d e Ir 
nu įrašymas. Tuo tikslu į Lygę išvyksta li-udies artistas Kipras Pet
rauskas, nusipelnęs artistas A.Mnž-ikn, filharmonijos choras ir solis
tai. Iš viso į plokšteles bus įrašyt” 20 Lietuvos tarybiniu ko.pozito- 
riu dainų- -
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*
Atidarytas. Lietuviu literatūros muziejus

’•Tiesa’’ i;r.29O, 1947. 12. 12. "Ryšium su lietuviškos knygos 400 us* 
tū sukaktimi, Lietuvos TSR Kokliu Akade. ijos Literatūros institutas savo 
patalpose atidarė lietuviu literatūros muziejų- “

z ’ Atskiruose skyriuose išdėstyta medžiaga - knygos, laikraščiai, dai
lininku kūriniai,'vaizduoją Lietuviškos knygos raidas, pirmuosius jos žings
niui, josios vystymesi aplinkybes, suklestėjimu tarybų valdžios metais.

IPuziejuje taip pat Įrengtas J. Basanavičiaus kambarys - muziejus, 
surinkta S.Daukanto biblioteka.

IV, ŪKIS •

(buožiniu).apsunkinimas žemės mokesčiais
\ _ 
"Tiesa’ Nr.229> 1W.12.14. Iš taisyklių dėl Įstatymo vykdymo.
- l..u Traukti teismo atsakomybėn buožių ūkius, vengiančius sumokė- • 

ti Žemės ūkio mekestl nustatytais terminais.
3... atlikti su kaimo aktyvo pagelba papildomąjį darbu buožiu ūkiams, 

kurie turi būti apmokėstinti žemės ūkio_mckesėiu_su_priedu -paėmus 'pa
grindas šiuos pažymius. a/ūkiaI7‘TurIe~ūž~atIvginimą pinigais arba natūra 
naudojasi nuolatiniu samdomuoju darbu žemės ūkyje arba amate, isskyrus, 
kai samdomas.vienas pagelbinis darbininkas kalvio amate, arba naminėje ra
tu gamyboje, b/ūkiai, kurie šiuo metu nesinaudoja už atlyginimu pinigais 
arba .natūra nuolatiniu samdomųjų darbininku darbu, bet naudojosi juo-vo- 
klškosi-ąs okupacijos metu ar po jos; o/ūkiai, kurie taiko paslėptą sveti
ni* darbe eksploatacijos fermą tariamai kaip gimines, kaip šeimos narius, 
pašalinius žmones be -.tlyginimo..., d/ ūkiai, kurie turi sudėtingas že
mės ūkio mašinas (sudėtingas kuliam-s : aši.nas, trakterius, variklius ir 
motorus) malūnus, lentpiuves ir kitas Įmones.

?.įpareigoti Teisingumo Tinistrą (drg.Ęlėką) ir respublikos proku
rorą, teismo ir prokuratūros organus neatidėliojant apsvarstyti visas by
las. gaunamas dėl piktu mokesčio nemokėtoju, ypaė dėl buožiniu ūkiu.

_alstięčijšnąudoįimas

"Tiesa" ir.297, 1947.12,.20.
‘ l."Kurl laiką Aluntos kooperatyve sau Lizdą buvo susukę liaudies 

turto švaistytojai. Siems niekšams pavyko padaryti vals. nuostoliu per 
80000 rb. .

auji„' kooperatyvo vedėjai nebuvo geresni. -'Kooperatyvas pradėjo 
žibalą,, paskirto laisvam pardavimui skirstymą. 10 klg. žibalo parduodama 
tik tam, kas atveta'l ktta. geru malku... Galima drąsiai tvirtinti, jog gan 
žymi tąkiu ižuliu būdu gautu malku dalis asmeniniams Medžiuolio (koop.ve- 
dėjas) ir kitu tikslams,

Jokiu paskyrų malkoms kooperatyvas neturėjo. Valstiečiai buvo pri
versti savas malkas vežti, neturintieji ju> o norį gauti žibalo, jasvo- 
gė iė veldinio miško. Tokiu būdu biaurus priestaryb.inis prekiavimas žiba
lu Aluntos kooperatyve . žmones stūmė 1 nusikaltimą.

Talkas atvežefean žymus valstiečiu skaičius. Už malkas ir atvežimą 
nebuvo mokama. ’ . ' .

• Apie ii blauru valstiečiu ir valstybės apgaudinėjimą gerai žinojo- 
Aluntee valsčiaus partijos komitetas, apskrities kooperatyvu s-ga, bet 
nesiėmė jokiu priemonių prieš Įžūlius sauvaliautojus. Valstiečiu skundai • 
pasiekė partijos Utenos apskrities ir epskr. vykd.komitetą. Tačiau vado
vaujantieji draugai, būdami puikios nuomonės apie savo apskrities koope
ratyvus, net nerado reikalo tinkamai 1 signalus reaguoti.
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Tiesa1 Nr.297', 1947. .12. 30. Utenoj- visu prekių, skirtu aps
kričiu kcoperetyva s, 50>. paliekama mieste, o. tik jo paskirstoma vi
siems valstiečiams. Tai būtino kasdieninio vartojimo prekės.

Per visa apskriti jau senokas laiifiį" gabalas kaip ritosi prekia
vimai, paremtas prievarta. Apskrities kooperatyvu s-gos vadovai ištiso
mis mašinomis veža odekoloną, žemiausios kokybės medžiagines gėles, 
niekam netinkar.es balalaikas. Kartu gaunamas ir žibalas, kitos valstie
čių vartojamos prekes. Jeigu valstietis nori pirkti žibalo, jam bruka
ma Ir odekolono, o priešingai neduodama žibalo.

...J priverstini brukimą Įvairiu niekalu pirkėjams niekas iš va- ’ 
lovaujančią drau $u neatkreipė dėmesio. Nuo pat viršaus besivystanti 
prekyba lygiai vykdoma ir valsčių kooperatyvuose* Visos prekės gautos 
valstiečiu aprūpinimui, Aluntos kooperatyve' parduodamos su žymiais 
"priedais'. Ateina, žmogus pirkti keletą kilogramą žibalo, kartu be jo
kią kalbą privali pirkti ir bonką odekal'ono ar balalaiką, Taip”parduoti" 

> i ir dabar "parduodami1 didžiuliai kiekiai darbo valstiečiams vi
siškai nereikalingu gaminiu*

Y. Pelitinės nuotaikos ’

A. Sniečkus apie Lietuvos gyventoją nuotaikas ir

• ■ ElSiiSŽEHŽ . '
"Tfesa" Nr.JOO. 1947. 12. 24. "Negalima užmiršti, kad respablikeš 

teritorijoje buržuaziniai nacionalistiniai elementai varo antitarybine 
propagandą ir agitaciją, skleidžia provokacinius gandus ir siekdami

• žlugdyti'darbą stengiasi pralysti i valst, aparatą.
Kai vokiškasis fašizmas yra sutriuškintas ir negali padėti lie

tuviškiems buržuaziniams, nacionalistams, jie laukia sios pagalbos iš 
angliškųjų - amerikoniškąją Imperialistą.

... Dabar Visaip giria melagingą anglosaksą demokratiją ir Ide
alizuoja buržuazinę tvarką Amerikoje ir Anglijoje;

Buržuaziniu nacionalistą tarpe, kovojančią prieš liaudį, žymią 
Vištą užima reakcinė kataliku dvasiškijos dalis, kurie mėgina išnaudoti 

-tmonią religinius Įsitikinimus buožijos ir kitą išnaudotoją klasių in- 
■ terėsą naudai. e

.... Lietuviu tautos interesai1reikalauja kue greičiau sutriuš-. 
kinti buržuazinius nacionalistus. Tam mes turime ‘Visus galimumus.

Greitas buržuazinio - nacionalistinio pogrindžio sutriuškinimo 
užbaigimas -žymiu ruožtu priklauso nuo sėkmingo itvystimo kovos prieš 
IIEū8Iūe"SūrzūažIneš'’nacionalistinės ideologinės Įtakos kai kuriem® 

' gyventoją sluogsniams, nuo kovos už mūsą respublikos darbo žmonių au
klė j Imą. tarybinės ideolc ;ijos dvasia".

-(0)- . . *

■LATVIŲ IB ESTŲ BASYTOJ-.i ŽYGIUOJA11 - .
Pravda Nr, 93, 1948. 4. 2. ,'Simonovas, Sovietiniu rašytoju są

jungas gen. sekretoriaus pavaduotojas, ryšium su Stalino premiją skirs
tymu už 1947 m. literatūrą, iškelia sovietiniu latviu ir estą laimėji
mus . ’

"Beikšmlngu Įvykiu sovietinėj poezijoj reikia laikyti eilėraš* 
ėl-ą rinkinius Latvijos liaudies poeto Sudrabkalni* "Broliškoje Šeimoje"
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ir gudą poeto Traksimo Tanka ■' 0 kad būtu žinoję”.
"iš keturią draninią veikalu, pažymėtu tais metais stalinine pre

mija, tik viena pjesė - estu rašytojo A.Jakobsono kova be fronto lini
jos skirte praeities temai. Bet, gal būt, jos esminė vertė ir yra.ta, 
kad’/ji skamba ne mažiau nūdieniškai kaip kitos pjesės. Šitoje pjesėje 
vaizduojama šio šimtmečio dvidešimtųjų metu "nepriklausoma'.' buržuazinė 
Estija. Aštri Estijos darbo klasės kova prieš naminius kapitalistus,Ku
rie yra tik tarptautinio kapitalizmo atgarsiai, - štai pjesės turinys. 
Ji netik teisingai parodo Estijos praeitį ir ta juodą dairi* , kuriai ji 
būtu buvusi pasmerkta, jei jos liaudis nebūtu ..šalies pakreipusi į socia
lizmą. Pjesė skamba labai nūdieniškai ir dėl to, kad visa, apie ką ji 
pasakoja ir kas Estijai jau yra vakarykščia diena, visa tai yra dar šian-. 
dienykščia daugeliui Europos kraštu-,., tebevengiamam amerikoniško imperia-’ 
Hzmo". . "

Suminimi gudu, "ukrainiečlą, latviu estu laimėjimai. Lietuviu tarp 
ju nebėra.. . .. -

■ £?^į?S^iy_KUM.SPĄUpOS_ĄJJLHĮKęJE

- "Laisvė birželio 24 d. Sugrįžęs iš Rothenburgo į Ukmergę Petras * 
Stankevičius atpasakoja, kaip Devenienė ir Baltramaitls mulkina žmones, 
apie-13 partijų tarp D.P. ir t.t. . \ ■

-"Laisvė" liepos 1 d. praneša, kad birželio 20 d. į Vilnių grįžo 
pirmas didžiausias iki šiol transportas tremtiniu, iš anglu ir amerikie- ■ 
člą zonų, viso 500 žmonių.-Jie buvo pasitikti stotyje vyriausybės. Var-' 
du sugrįžusiu kalbėjo žurnalistas Vincas Oškinis, kuris reiškė džiaugs
mo pamatęs vėl tėvynes žalius laukus".

-"Laisvė- liepos 7 d. - Rokas Mizara praneša, kad Lietuvoje par
tizanai buv. mokytoja Ramanausko vadovaujami nužudė jo brolį Povilą 
Mizarą,-Dzūkijoje. Apie Savo brolį -jis paduoda sekančias žinias: po pir
mo •pasaulinio karo jis įstojo savanoriu i 'buržuazinės" Lietuves kariuo
menę. Grįžęs gavo 11 ha. žemės ir ūkininkavo". Toliau rašo"Tarybiniu 
patrijotą kraujas ntttręšė Dzūkijos smiltynus ir jie sužaliuoskaip nie
kad pirmiau”.Kodėl ir nuo kada lietuvis-Savanoris, Lietuvos nepriklauso- «■ 
mybės apgynėjas tapo "tarybiniu patrijotu", Rokas nepaaiškina,.lygiai. . 
kodėl, būtinai jį iš pasalę, turėjo nužudyti partizanai, o ne enkavedis-'' 
tai.

-"Laisvė" liepos 14 d. praneša, kad L.D.S. (Lietuviu Derb.Susiv.), 
kuris susiorganizavo 1930. metais, dabar turi 8.737 narius, Per 18 metą s 
egzistencijos mirė 1.120 nariu ir ją šeimoms išmokėta 403-272 dol.įper’ 
tą laiką sirgo 9.682 nariai ir gevo pašalpas 448.505.dol. sumoją; Susi
vienijimo kapitalas pasiekė 790.000 dol.

Komunistinės_spaudos_kiekis

"Nęv.Russkoye Slovo"(nekomunistinis dienraštis) geguž,5 ir 6 d.d. nuro
do, kad komunistai JAV daugelyje prof, sąjungą nustojo įtakos. Kalifor
nijos, New Jersey, Ohis, Floridos, W.Virginia, Iowa štatuose įstoję daug 
naują nerią - negrą, bet šiaip perspektyvos 1948 metams negeriausios. 
Komunistinės spaudos tiražas neišskiriant ir "Daily Worker" krinta kas 
dieną. Kai kur anksčiau atidaryti įmonėse komunistiniai klubai užsida
rę* Nejaučia intereso komunistams. Sustiprinti komunistiniam Judėjimui 
ir parūpėti "bent" 5.000 busimą vadą atidaryta keletas naują mokyklą 
didesniuose centruose. *

Tos žinies yra paimtos iš partijos raporto. Matyt, taip neri apie 
save skelbti viešumon pati partijas vadovybė. 0 knįn atrodo mums? Prieš

■ 5-6 metus New Yorko laikraščią kioskuose, o' tokią ya tūkstančiai, nie
kas nedrįs* viešai išstatyti komunistinės spaudos. Kai kurie jes visai
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neturėjo-nenorėj o-.gadinti s-au-vardo. Jei kas paprašė "D.Worker", kiosko 
savininkes ištraukdavo paslėpt? numeri ii- vogčiomis, nenoromis, paduoda
vo. Daugelis žydų iš Rusijos norėjo kaip nors pritapti prie lietuviu, 1st* 
vių ir kitu, bet nesivadinti rusais. Vaizdas staiga, kuo ne per naktį, 
pasikeitė sovietams į ■■.Įjojus į karę. Žydai tapo rusais - patrijotais. Ko
munistų spaudos tiraž (švjBt-ne tik kioskuose, bet viešai gatvėse, cen
tre, prie išėjimu įš požeminių traukiniu, prie teatru, visur rėkė visa 
gerkle"Daily Worker■’. etc. Tad jei gal 1^48 m. ir nėra komunistams palan
kūs tolimesniam plėtimuisi, bet kclkas ir nenuvarys jos iki pirmykščio 
stoviu. Dar-daug artistu ir kitokiu menininku yra "progresistai", net - 
dideli.finansistai dedasi.komunistais, yra pakankamai politiku, kurie 
ieško poluliarumo tarp "progresistV"; deja, nesuprasdami kokiu žalu jie 
daro savo šaliai.

Lietuviu Komunistu Centras nupirko Brooklyn^ didelį namu už 258.000 
dol. Ten jIe_šū5aIpIna_'TLaišvėšfr redakoij® ir.spaustuvę ir visas savo 
organizacijas. Tuo būdu jie atsiduria geresnėje padėtyje nei bet kurios 
kitos lietuviškos organizacijos (ne komun.), nes turi restoranu, sale^ 
susirinkimam ir konferencijom. Vietos karo-veteranai protestavo ir varto
ja vis® įtakų, kad neįleistu komunistam.ten įsikurti. Bolševikai payą- 
dijio t® nam® "Lietuviu Kultūriniu Centru".

Tiem namam buvo renkami pinigai.
"Laisvė" gegužis 12 d. - "Lithuanian Building Corporation" (taip bolše
vikai pavadino savo bendrovę,nupirkdami nuosavu narnu) skelbia, kad va
jus namui pirkti eina.sėkmingai; štai L. ir Ana.Bagdonas, Pittsfield,' 
Maas, davė paskola 500 dol., Jurgis M.Grigas nupirko akcijų už 100. dol. 
ir daugiau, ' _ " - ■ ’-.

Įš lenku spaudos

LIETUVOS LIMO SALPROTAVIMI

1. Lenko išvados is Baltu memorandumo

». Dzienik Polski i Dziennik Zolnierza 1948. ?. 29. sir. "Baltijos 
valstybių trisdešimtmetinės" paliečia lietuviu, ir lenku santykius , iš 
eidamas iš Baltu memorandumo, įteikto Sv.-Tėvui, Prancūzijos ir JV pre-, 
zidentam, Anglijos ministerial pin ininkui.Lenkų publicisto ii.P. dėme
sį patraukė memorandumo posakis, kad padėtis, susidariusi ryšium su Lai- 
kijoe sunkenybėm, įgalino Sovietu Sujungę pravesti Baltijos valstybių 
įiXvidaęįj®i;pabr>v-s-"----";—— - ’ —

" tikrumas fakto, kad nepriKtasoma Lenkija buvo atrama ne tik Pa
baltijo valstybėm, bet ir eilei kitu valstybių vidurio ir vakarų Europo
je, buvo net perdaug aiškus, tę’tiesą užmiršdami, - n.ęlosaksų vadovaujan
tieji vyrai nugramzdino didelį ..uropos gebai® politinėj vergijoj, su 
juo didesnių džiaugsmu reikia sukinėti, kad Baltu įžymieji žmonės yra 
supratę ties?, kad- lietuvių, lenku santykiai! per tuos praėjusius pora de- 
ėįnitmeėiudjbuvo daug"Eo“pageId§ūfina" ■ ' ■

Prieš nagrinėdamas, lietuviu lenku santykius,- autorius pasisako, 
kad jis yra Lietuvoj gimęs ir augęs, .mokęsis Kauno gimnazijoj, nepriklau- 
sbmtfj' Lietuvoj buvęs vienas iš Dzien Kowienski 'redaktorių - taigi Lietu
ves lenkas. Jis ir neven ,ia a tv-1 i z,duoti santykiu tarp lietuvių ir lenkų, 
išeidamas iš savų patyrimų.

J'Visi prisiminimai ir patirtys, susiję su tuo kraštu, nutrūksta 
susikūrus nepriklausomai Lietuvos .valstybei, kuri su nuostabiu ir nepa
liaujamu atkaklumu išvarė prarajų tarp Lenkijos ir Lietuves, tarp lenkų 
ir lietuvių. I'ar daugiau, tvs patirtys ir prisiiairimai turi kartumo, ki
lusio'dėl. jaunos lietuvių-visuomenės. nacionalizmo. Ji nutraukė no tik
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slulus su praeitim, bet ; u žymiu spjakimu ir i patarlę išėjusiu lie
tuviuku atkaklumu nencrėjo matyti abipusės naudos, plaukiančios iš 
abieju valstybių, abieju tautu, abieju visuomenių - lietuviškos ir -Lu
kiškes - lietuvlėk,s valstybės rėmuose tarpusavio draugingu santykiu".

" Tą karčią tiesą - kuo geriausiom, intencijom- reikia čia pri
pažinti, kaip atbaigtos praeities tiesę. Po antro -pasaulinio karo pa
tyrimu, kurie parodė lenku ir lietuviu interesu bendrumą, siekimu ir 
idealu bendrumą, atsiveria'naujos perspektyvos ateičiai, o baltiškąją 
kraštu įžymiųjų atstovu memorandumas_Liudijąi_kąd_ateities^EeIIo2^en- - 

■ drūmas yra užtikrintas. .. -
Tatiš_kėlyje"inatome nepriklausomą Lenkiją ir nepriklausomą Lie

tuvą, gyvenančias broliškoj bičiulystėj".

2. -i-2įę_5;_nku_įįetuviu_brolystės_Įaikus

Mano ankstyvos jaunystės metu, besimokant Kauno gimnazijoje, nebu
vo jausti iš tikrųjų jokią lietuviu ir lenku kivirčą pei tarp mokslei
viu nei tarp pažįstamą lietuviu, nors caro valdžios politika uoliai 
favdrizavo lietuvius, persekiojo lenkus ir nuosekliai nustatinėj o.vie
pus prieš kitus. Kivirčai ir konfliktai buvo visuomeninėj politinėje 
srityje, be* jie buvo' c.noa rusą valdžios politikos įtakos padaras.

Geriausias lietuviu ietsą giminiškos ir broliškos harmonijos įro
dymas yra faktas, kad. lenką namai ir šeimos sugyveno su lietuviais-, ■ 
sueidami nesykį į artimus šeimyninius ryšius. Ligi šįą dieną atmenu 
susirinkimus už mokyklos, kuriuose būdavo kolegos-lietuviai, o kole
goje St. Lozoraityje - žinomame bendros praeities reprezentante - 
nepaj utom busimojo nepriklausomos Lietuvos užsieniu reikalą ministe- 
rio. Nekitaip atrodė kalbiniai santykiai. Lietuviu intelšg'ėnti ja, san
tykiuodama su lenkais, kalbėjo lenkiškai, tik tarp savęs vartojo lie
tuviu kalbą, kuri ... buvo lietuvią-lenką-rusą kalbą mišinys".

J-. .'.pis priešlenkiškus nusiteikimus

"Persilaužimo -"etai • buvo 1918 - susikūrimas "savarankiškos" Lietu
vos vokišką okupantą globoje.- , .

"Mane atminty išliko pasielgimas mano matematikos profesoriaus iš 
. Petrapilio, su kuriuo jau grįžus abiem į Kauną po dvieju nesimatymo 

metą atsitiktinai susitikau gatvėje. J mane- pasveikinimą lenkiškai 
■profesorius Matulaitis (buvo tada .jau valstybės kontrolierius) atsa
kė lietuviškai-, o. .patyręs, kad aš nemoku valstybinės lietuviu kalbos,- 
perėjo į rusą kalbą kaip neutralią. Tas faktas buvo išraiška būdingu 
■tuometiniu lietuviu -šviesuomenės nacionalistiniu ir antilenkišką nuo
taiką" . ...

, priminęs, kad jis, kaip vienas iš "Dziėh Kowienski" redaktorių pa- 
/ tyręs visokią "Alkaną" iš lietuvišlos c.nzuros, papasakoja savo per- 

sikalbėjimą su A. Merkiu ir Dr. Šauliu.
" Paskiau premjeras, o tuo metu karo t.inisteris pulkininkas JSerkys, 

vedęs lenkę, nušvietė man, šaukiamam pagal valstybės tvarką į lietu
viu karo tarnybą, kad aš kaip lenkas, nemokąs "gimtosios 1 lietuviu, 
kalbos, negaliu tarnauti^nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. Netru
kus po to kaip lenką laikraščio redaktorius ir straipsniu ciklo apie 
"Vilniaus bylą" aut orius., buvau pakviestas konferencijos pas užsieniu 
reikalą minister! Šaulį(ni-.-kad jie tokią areigą nėra ėjęs! J?.). Man ' 
buvo parodytas-spalvotas nepriklausomos Lietuvos žemėlapis, įmąs ne 
tik Vilnią, bet Gardiną, Suvalkus ir Balstogę. I mano nustebusį pa
klausimą, kokia valst-ybe rengiasi būti Lietuva tokiose ribose, gavau 
dr. Saulio atsakymą."etnografine, su lietuviu kalba kaip valstybine".

•"Suprantama, kad tokios rūšies jaunalietuviška programa turėjo 
P£įy2£įį_E^į®_5£ęįį^_5ž*įW_nutrūukįmo_su__praeįtiml1_su Lenkija ir 
lenkais Lietuvos autochtonais".
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Ifcpasisekus poovi«kę sukilimui, autorius 1919-20 nelegaliai pa
likęs "vaikystės dinnę kraštą" ir nuvykęs į "Pilsudskio išlaisvintą is 
pirmosios b'olševikę okupacijos Vilnią" .

"Toje tėritorijoįe g<r Pilsudskio- atsišaukimo į buv. Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos^gyventojus vėl kilo_nauįos_yįltys_bičiullškai 
sugyventi su lietuvię truta. Artimiausia ateitis tas viltis apvylė".

" ttinias dėl Vilnius ir Lietuvos Lenkijos sieną* greitai kylan
čiai ir gajai lietuvię kultūrai lenkę kultūros Įtakos baimė, sovieti
nes vokiškos intrigos-viskas susikloto i Biurą kaimyninio santykiavimo 
vaizdą tarę Lenkijos ir Lietuvos".' v : b

4’_2ięįįį_

e Toliau sumini diplomatiniu santykiu užmezgimą,"nors tie diploma
tiniai santykiai buvo užmegsti vadinnmosi'-s Lenkę karinės demonstraci
jos Vilniuje Įtakoje". Sumini Kauno ir Vilniaus burmistrę vizitus ir 
t.t. ir teigia;

"Laikas veiki jungiamai, nors'buvo užmesti visi fede/aoiįos pro 
įektai, ir abidvi valstybės gyveno atskiru gyvenimu, a t si žiūrėdamos gy
vybiniu politiniu ir ūkiniu interesą, kurie bičiuliškoje kaiminystėje 
buvo gyvi ir vaisingi". , , ,

” Karas ir pokarinė padėtis davė daug politiniu mor^linię ir id-4 
jinl-ę konstruktyviniu pemokymę. Bendrąs_Įįetuyįę_įęnkę_ątęįtįęs_gyyen] 
mas rcikaląuja praeities .pamokymus suderinti su laiko pakeistą santy- 
tį’i_£2?ęęę_į5_įąiEt2Utįnįę_susįįungįmį£f  ędęroęi jO^konf edęrą2įj®4._sį-_ 
įung.os ir 1.1, idėjos evpįiuciįa".

"Lietuvos nepriklausomybės, trisdešimties metę proga, kuri dabar 
yra politinėj, vergijoj, linkiniq greitai atgauti laisvę ir įvykdyti 
tautines aspiracijos visiem lietuviam, susijusiom su Vakarę kultūra ir 
savo’didžiaja-tautos praeitim".

... • 5. Bisę pastaros

Straipsnį rofsrayom neturėdami nė uiinties polemikuoti.Mum rūpė
jo tik parodyti saviem žmonėm, sr pergyventi laikai yra paveikę Lietu
vos neeilinio lenko galvoseną.

Kiek ji straipsnyje pąsireiškia, galėtume ją pavadinti S. ftaganes 
tiksliai parinktu "senojo dvaro" romantikos vardu. Šitokiem žmonėm su
sigyvenimas su vienu praeities momentu yra tėkš stiprus, kad jis virs-, 
ta idealiniu būviu.’lę psichologijai sunku prisiimti kritišką tam momen
tui. įvertinimą., dar sunkiau prisiimti jo evoliucijos galimybę ir būti
nybę ir'pašarą atitinkamai evoliuoienuotis savo galvosenoje. lėks aukso 
amžius'!, kuriame randą idealią lenkę ir lietuvię brolybę šio straipsnio 
.autorius, yra buvęs lenkę kultūros vyravimo laikais ..Lietuvoje, 2-.utr.rlua, 
nepasidaįro nei atgal nei į. sails, ka- vls'-usiskai paniaty-tę, kiek .lais
vių ir garbingu būdu tas amžius'buvo susidaręs, kokias skriaudas - kul- 

-turlr.es ir--socialines - jis buvo atnešęs lietuyįškąjai valstietinei pu
sei .Bet autorius su nejaukiamu ir nepasitenkinimu ima žiūrėti į lietuvį, 
kada tas ėmė purtytis, kad atgautą bent dalį žmonišką ir tautišką tei
sią, si nejaukumu, nes .tas-pasipurtymas-, .kuris vedė į tautinį ir vals-- 
tybir.į atgimimą, sujudino “senojo dvaro" palaiminto .amžiaus pagrindus, 

. ir dėl to autorius lietuvię sąjūdį ir net nepriklausomybės paskelbimą 
įtaria vykus rusę ar vokięčlę intrigą dėka ar ję įtakoje. 0 ar lietu
viai ištikrę j ę buvo faverizuojami ir lenkai, persekiojami, rodos, taip 
nesunku būtą patikrinti pačiam -pagalvojus„ ar caro valdžia knygnešius 
grūdo-į Sibirą už lietuviškas ar už lenkiškas knygas, ar vokiečiui ken-
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fiskavo spaudą už lenką ar l’Ž lietuviu nepriklausomybes skelbimą/ ar lietu
viai organizavo PcW nuversti valdžiai Lenki joj-,a-r lenkai Lietuvoj... Bet 

"sename dvare" išaugusiam žmogui sunku r.uvo suvokti šitą gyvaniao realybę 
_ bei jos konkrečius faktus oilnumoj ir pervertinti savąjį praeities euprati - 

mę. ' V
Vis dėlto šio str. autorius, mum rodos, savo galvosenoje yra padaręs ® 

didesnės evoliucijos, palyginti su visą'eile anksčiau pasisakiusią Lietuvos V 
lenką. Kad ir su rezignacija, bet jis pripažįsta Įvykusius faktus ir nebe- ** 
reikalauja istorijos ratą sukti atgal. Jo akyse jau faktas yra dvi nepri
klausomos valstybės. Jeigu su meile kelta apie broliškus santykius tarp ne- 
priklausomą_Lietuvos ir Lenkijos, t'ėįp Lenką ir lietuviu, tai nori, kad tie 
santykiai būtą nustatomi ne tik praeities patyrimą, bet ir naujo Įniko sukur
tą naują nsdėėią, rj-ują- tarp Lietuvos ir Lenkijos, nt u ją tarptautinio san
tykiavimo formose. Toks nusistatymas dėl ateities ii principo galima laiky
ti sveiku". Praeities santykių analize virtas gali padėti suprasti'vieną ir ki
tą, bet jie neišsprendžia ateities problemą. Norint surasti konstruktyvi pa
grindą ateities bendradarbiavimui tenka išeiti iš valstybių bendro dabar
ties ir ateities intereso, iš d r, b rtinio abiejų partnerių valstybinio sta
tuso, surandant galimybę bendradarbiauti ir artimiausiai ir sykiu tolimes
nei "teiėi^l.'’xš lietuvių pusės, būtų užtenkant 1 realume galvoti apie ben
dradarbiavimo galimybę ne tik tnm perein-mam laikui, kol abidvi valstybės 
yra pavergtos. T" naslgesdavom ligšiolinėje lenkų sp-udoje, kuri vis kąl- ’ 
bėdnvo praeities kategorijom ir praeities šūkiais, nepajėgdama atšipai', iduo- 
•ti nuo ""Ukso amžiaus" galvosenos ir frazeologijos.

' S®-5^I_SPAUpO5
Kodėl_įįe negrįžta

Penkiasdešimt rusą nevozvraščencą” Vokietijoje paskelbė atsišaukimą sa
vo tautiečiam A erikoje, paaiškindami, kodėl ji-e negrįžtai '/

".Brangūs tautiečiai Amerikoje! Girdėjome, kad jus domina ir stebina klau« 
simas,kodėl mes negrįžtame?

Lengviau būtą atsakyti'klausimą;ko<fėl daugelis, grįžo-? Ji-e -grįžo tik 'dėl 
to, kad tėvynės ir artimąją ilgė-sys. nustelbė ją.'prdtą, ir jie neturėjo va
lios šiem ilgėsiu! pasipriešinti. Mes negrįžtame ne dėl to, kad mes te il
gesio nejaustume'(jis -rauzia mus diena naktį ligi savižudybės), be,t jis 
nepavergė, mūšų valios. -

Begrįžtantiej i - valingi' žmonės: jie nugalėjo patį sunkiausiu dalyką - 
tėvynės ir artimąją ilgesį. Vadinas,jie nieko .nebijo ir prieš musų tėvis- 

• kės ir mūsą-teitos pavergėjus kovos ligi' savo paskutinių dienų. Mum tik rei
kia pagalbos iš mūsą tautiečių užsieniuos, ypačiai - mtjr-ilinės, dvasinės . 
pagalbos;būtIna, kad jie mumis tikėtą, juk jie, mūsą tautiečiai, tėvynę yra 
palikę taip'seniai, kad neturi jokio supratimo apie, padėtį gimtajame kraš
te, nes tikrovėje bolševizmo nėra matę su visa jo jėga ir baisumu, kaip mes 

. esame mat? ir savo kailiu *'atyrę-bolševikinės valdžios ir jo režimo baisy
bes ir žiai rūmus.

Atsišaukime atvizdav? sąlygas-dabartinėje Sovietų Sąjungoje, toliau tę
sia:

"Toks gyvenimas.Ko mes ten važiuosime? Juk mes "nusikaltę" Stalinui jau 
tuo, kad mes esame matę kitą tautų gyvenimą,ragavę svetimas laisvės, pažinau, 
vadinas, jo didžiausių, melų -ir, sugrįžę,papasakosim tai tėvynėje, Siajnusą 
kaltė, dėl kurios iš karto būsim jo budelių sunaiki. ti".

"Argi savo negrįžimo faktu mes neįrodom bolševizmo- melo ir savo teisybės 
Jei tėtynšjė mūs Ipukią, artimie ji, draugai >ramus kūrybinis darbas'ir laisvo 
žmogaus gyvenimo sąlygos, tai-kas iš mūsą ten negrįžtą,r pasirinktą elgetos . 
pusiau alkano,beteisio politinio pabėgėlio .-skurdimą.0 gal mes vi'sĮ karo nu
sikaltėliai,biją teisingos bausmės už tėvynės išdavimąVTarp rausą yrę seneli 
ir jaunimo, kuriuos -vokiečiai'buvo išvežę dar 14-1,5 metą va.ikus.Dailgumą ją. 
vokiečiai išvežė prievartą, o .daugelis pateko į nelalsvę-.Kub gi. visi šie 
žmonės yra kelti savo tėvynei? Kokie gi jie karo nusikaltėliai? _ " ,
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s ■ ■ ■ < ■. ? : 

Mes žinom, kad savo ai timąju ir mum brangiu žmonių nebepamatysim, nes . 
vieno mūsų negrįžimo užtenka, kad jie būtu tenai sunaikinti. Namo mes 
taip pat nepateksime, gerinusiu atveju mus vežtu į konolagerius Toli
muosiuos Rytuos, kame budeliu keikiami ir niekinami, mes dirbtume ne 
pagal savo jėgas iki savo mirties. Ten negalima kovoti su piktu,nes jo 
tarnautojai ir varovai (socialiniai parazitai) neleidžia žmogui net at
sikvėpti laisvai: jį seka dešimtys akiu. '

Jei ten-negalima, tai prieš bolševizmo diktatūra mes kovosime
• fcįaj...- ("Delo Truda - Probuždenije" - JV ir Kanados rusu darbininku 
ganizaciją federacijos organas, Nr.25, 1148 m.birželio mėn.).

-j-

BĄLTVjy_RUSŲ_SPĄypOSZĮNĮOS_ĄPĮB 
SOVIĘTg_KĄBĮBĮŪS_PĄSĮBSNGrMĮĖ__

Ryšium su šių dienu įvykiais Europoje bei sovietu pasiruošimu bū
simiems konfliktams štai ką rašį rusu emigrantu laikraštis "Casavoj" 
(r Nr.276, 48.7. 15) ' ■ .

■ "Išilgai visos linijos,skirianėįos sovietu bloku nuo vakaru Eu
ropos -kraštu, paskubom!s^vykdomi kariniai pasiruošimai. Iš Vokietijos, 
Čekoslovakijos, Austrijos ir Jugoslavijos pranešama, kad 10-25 klm. 
pafrontės juostoje iškraustomį visi civiliai gyventojai. EVakuoti vie
šieji pastatai ir privatūs butai užimami sovietu kariuomenės MGB spe- 
cialės paskirties daliniu ir "Internacionaliniu brigadų", suformuotu 
iš 'lenku, jugoslavu, albanu, italu bei -prancūzu komunistinio jaunimo. 
Taip pat sustiprinamos ii? vietos policijos dalys.

Iš.visu Rytu Europos kraštu .suvaryki komunistiniu tribunolu pas
merktieji katorgininkai - "fašistai " ir " liaudies- priešai " kasa ap
kasus, kerta miškus, ruošia spygliuotu vielų užtvaras, įrengia sargybų 
bokštus, aprūpintus stipriais prožektoriais bei kulkosvaidžiais. Kartu 
vykdomas civiliu gyventojų registravimas į civilinės apsaugos organiza
cija. Rytu Vokietijoje, prasilenkiant su Potsdamo nutarimais, jaunimas 
pašaukiamas į "Pasienio apsaugos" eiles. Žymiai sustiprinta keleiviu 
judėjimo kontrolė, kurie pervažiuoja pasienio juosta.

Tiuringijoje jaunesnio amžiaus policininkai iš miestu perkelia
mi į pasienio zona. Ienoje, Gere, ..Veimere ir Erfurte vyrai policinin
kai buvo pakeisti moterimis. Bisenache - Tiuringijoje yra įsikūrusį 
vyriausia "Pafronėio karo11 būstinė, kuri tuo tarpu teužsiima kontroban- 
distu persekiojimu ir pabėgėliu į vakaru zonas gaudymu.

'Teltovo apylinkėje (į pietus nuo Berlyno), dar balandžio mėn., . 
Brandenburgo provincinė vyriausybė pradėjo vykdyti automašinų rekviza
vimą "pasienio apsaugos" reikalams. Tik vienos savaitės bėgyje buvo 
rekyizuota apie 350 sunkvežimiu ir motociklu.

Iš Halles 600 policininku buvo permesta į pasienio juostą.Trans
porto firmoms buvo duotas, parėdymas pergabenti policininku "asmeninį 
bagažą". Pervežant viena '-bagažo" dėžė netikėtai susikūlė, iš kurios 
pabiro kulkosvaidžiu šoviniai.

Visi keleiviai, pervažiavusieji pasienio juostą, vienodai Virti
ną, kad pasienio sargyba ir specialinė policija, suformuota daugumoje 
iš socialistu vienybės partijos nariu, su gyventojais elgiasi žiau
riau, negu sovietu kariuomenė. Speciali policija "aprengta naujais
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mundieriais ir papuošta iš senojo reichswehro sandėliu paimtais si
dabriniais akselbantais'1. • \

V
Pranešimas baigiamas sekančiomis išvadomis:

"Mes vėl randamės karo išvakarėse. Tik tie, kurie tyčiomis užsi- . 
trina sau akis, arba, kaip Štrausai, kiša gaivu i smėlį, gųosdamiesi

' .viltimis, nenori to suprasti.

"Svarbiausias faktorius būsimo, konflikto atveju tarp komunisti
nės tiranijos ir krikščionišku civilizaciją remiančios laisvės bus po 
sovietu jungu Rusijos, bei ki,tos Rytu Europos tautos. Siu tautu pasi
priešinimu reikia pradėti organizuoti jau dabar, negaištant nė minu- • 
tės. Apie tai reikia kalbėti, rašyti įšaukti." ‘ .

-•oOo.-

• . J. . - .

knygų anglu kalba:

1» E. J. Harrison "įįįįH53įSls_Fįgįį_j2J_Freedom"
Knygelės viršelį puošia gražus spalvotas aplankas, vaizduojąs so-’ 

vietų žudynes Lietuvoje. Kaina - DM. 0,60.

Z. "In the Name of the Lithuanian People". Kaina - DM. 0,60.

5. " Lithuania ". Kaina - DM. 0,60. -*

. Visos knygos siunčiamos apdėtą mokesčiu.

Kreiptis; JT. TAUTKUS, (14 b) Reutlingen,
Lederstr. 94.
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