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PASKELBSIMO SU VLIKO IR VT PIRMININKU M.KRUPAVIČIUM TĘSINYS 
(Žifir.SLTOS BIULETENIS Nr.ll(85)

-Naudinga but žinoti,ar ir kokių esama ginčų tarp VLIKO ir di
plomatų? Visuomenėj ir kai kurioj spaudoj apie tai kalbama.

-Tarp VLIKo ir Lietuvos pasiuntinių'1 ° k i ų ginčų n. ę - 
buvo irnėra. Lietuvos laisvinimo darbas dirbamas darniai ir 
sutartinai.Ir vieni ir kiti suprantame,kokios svarbos ir atsakomybės 
darbas dirbamas.Juokams krėst tame darbe vietos nėra,kaip .lygiai nėra 
vietos ir savo "aš” kaišioti. Suprantama čia kalbu apie princi
pinio pobūdžio ginčus.Nekalbu apie atsitiktinius nuomoniųišsisky•- 
rimus.Bet tai skirtumai asmeniniai,kaip atskiro žmogaus atskira tuo ar 
kitu klausimu nuomonė.Juk jei pats žmogus su savim nevisada sutinka ir; 
šv.Povilo žodžiais kalbant dažnai daro ne tai ko nori,bet tai,ko neno
rėtai juo labiau skirufflių gali atsirasti tarp_atskirą žmonių.Bet. tai _• 
ne problemos. •

-Ką daugiau,pirmininke,gal it paaiškinti iš pasitarimų su p.Lo- 
zoraičiu,nei buvo delegacijos komunikate skelbta?.

-Delegacija į Romą atvyko birželio 2 d.Apsistojo lietuvių šv.Ka
zimiero kolegijoj,kur pastogą ir išlaikymą pasiūlė kolegijos rektorius 
Dr.Tulaba.Tatai sutaupė Tautos Kondui ir delegacija jam už tai dėkinga. 
Birželio 3d.buvo susisiekta su p.Lozoraičiu ir jis delegaaiją pakvietė, 
pietų. Po pietų jam pasiūliau pasitarti.Jis sutiko.Delegacijos vardu . 
buvo pasiūlyta tokia darbų eilė:a)pasirengimas audiencijai pas Šv.Tė
vą, b) pasirengimas audiencijai pas De G-asperį ir c) išsiaiškinimas san— 
tykių su Lozoraičiu.Ji buvo visų priimta. Pasitarimai truko kelis va- ■ 
karus.Be delegacijos ir Lozoraičio, nieks kitas pasitarimuos, nedalyva- . 
vo. Pasikalbėjimai vyko gana sklandžiai,tačiau nebe skirtingų nuomo
nių tarp delegacijos ir Lozoraiči'o.Bet ir vienos ir antros pusės no
rėta ilgų diskusijų vengt,neilest to,kas-skiria,surast tai,kas jungia, 
kad be įtarimų ir nepasitikėjimų galimas būt praktiškas bendradarbia
vimas.Tuo tikslu principiniai skirtingumai buvo apleisti.Buvo apsiri- 
bota praktiško bendradarbiavimo projektu,kurį pateikė Užsienių Reikalą . 
Tarnybos Valdytojas prof.Brazaitis.Lozoraitis su pateiktu projektu su- . 
tiko,bet paprašė jį palikt geriau įsiskaityt ir apgalvot.Sekančiame 
pasitarime Lozoraitis pareiškė,kad pasiūlyto projekto mintys jam pri- 
imtInos,bet yra įvykus dalykas,kuris neleidžiąs jam susitarimo pasira
šyti. 0 tas dalykas - delegacijos kažkam prisistatymas egzilinės vyriau
sybės nariais.Delegacija tai kategoringai paneigė ir paprašė nurodyti, 
kas ir kam tai pareiškė.Paklaustas Lozoraitis,ar tą savo išvadą.jis 
neremia žinute IL P0P0L0 laikraščio,kuris delegaciją vadina Lietuvos 
egzilinės vyriausybės nariais,atsakė,kad ne.Kliūtis neišaiškinta ir 
nė delegacijai,nė VLUZui nepranešta. Tuo būdu pasitarimai ir baigėsi; 
susitarta,bet nepasirašyta.

-Ar negalima to susitarimo tekstas paskelbti?
-Kodėl ne? Tatai nėra jokia laisvinimo organizacijos ar veiklos 

paslaptis.Prašau; •
"a)Keistis bent kartą per mėnesį žiniomis apie nuveiktus ar su
planuotus darbus minėtose srityse (politinėj,diplomatinėj,lurę^FS
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nacinėj);
b) pranešinėti vieni antriems iš anksto ir Taiku rengiamų demaršų 
ar žįrgi.ų sumanymas ir tekstas, įteikiamų vyriausybėms ar tarptau
tinėms organizacijoms notų,memorandumų ir pain projektus,prašant 
dėl jų pasisakyti;
c) galimai periodiškai susitikinėti ir žodžiu aptarti Lietuvos lais
vinimo akciją liečiančius klausimus, ypač svarbesnių tarptautinių 
konferencijų išvakarėse ar eventualių tarptautinių įtampų atvejais;
d) pabrėžti^visur,kur reikia,organizacinį lietuvių vieningumą ir 
vadovaujančių veiksnių santykių skrendamą;
e) neatideliojant pradėti keistis sumanymais ir atliktais darbais 
ryšium su pasiruošimu eventualiai taikos ar kitokie.! konferenci
jai, kurioje būtų-sprendžiami Vokietijos ir jos sienų klausimai."

-Ar nėra nesutikimo tarp VLIKo ir diplomatų egzilinės vyriausy
bės klausimu?

-Gal egzilinę vyriausybę paskelbus ir atsirastų nuomonių skirtu
mo.Bet kol ji neskelbiama,tad negali būt dėl jos ir nesutikimų.Nei 
VLIKas pats pasiskelbti egziline vyriausybe,nei Vykdpmąją Tarybą eg- 
ziline vyriausybe paskelbti dar nėra taręs.Tam taisę VLIKas turi.Ta
tai ir diplomatai Pirmojoj ir Antrojoj Konferencijoj jam yra pripaži
nę. Tad atitinkamą sprendimą dėl egzilinės vyriaisybes VLIKas padaryti 
gali.Bet ar yra reikalo, kitas klausimas.

-Koks skirtumas tarp VLIKo ir Vykdomosios Tarybos iš vienos' 
pusės ir egzilinės vyriausybės iš antrosios?

-Esminio kokio skirtumo aš nesugaudau.Man daug teko susidurti- sii;; 
užsienių žurnalistais ir tais klausimais aiškintis.išaiskirius,kas yra 
VLIKas ir kas Vykdomoji Taryba,jie padaro išvadą,kad tai egziline 'vy
riausybė. Tik įsakmiai prašant palieka mūsų, pačių vartojamas pavadini
mus.

Tai,ką mes dabar turime,tai yra VLIKą ir Vykdomąją Tarybą,su jų 
vykdomom kompetencijom,su jų turimu mūsų politiškai organizuotos vi
suomenės pripažinimu,kitaip traktuot,kaip egziline vyriausybe negalima. 
Egziline vyriausybė privalo kitų valstybių pripažinimo.Bet svaresnis 
yra savųjų,kad ir tik moralinis pripažinimas.0 tas moralinis pripaži
nimas .be jokio abejojimo turimas,nes visi nori laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos,ir visos politinės grupės ir kovos organizacijos,visa lie
tuvių tauta anapus.ir šiapus ^Geležinės uždangos^ VLIKą ir Vykdomąją 
Tarybą su jų kpmpentencijomis yra pripažinę. Čia yra pagrindas.Jei at
siranda atskirų žmonių grupelė^kuri esamų organų nepripažįsta,tai vi
sai nesvarbu.Įr Lietuvoj ir dažnoj valstybėj taip pat būvą aamenų^ku- 
rie nei valstybės,nei jos vyriausybės •’nepripažįsta-’.Toks nepripažini
mas dalykų nekeičia.Nepripažinimo motyvai taip pat reikšmės neturi.

-Spauda rašo,kad Sidzikauskas JV skelbia apie V.Vokietijoj 
veikiančią Lietuvos vyriausybę.Kaip Temsta tai vertini^

-Ką p.Sidzikauskas kur skelbia - nežinau.Žinau,kad užsieniams 
egzilinės vyriausybės pavadinimas suprantamesnis negu VLIKo ar Vykdo
mosios Tarybos, nors Lietuvos atveju tatai j .. .. .<. 7 t?.s pats.Lie
tuvės JV dažnai savo "ieną”, ,Tytę;’ ar ‘’aitę'; pakeičia vyro ar tėvo pa
vardės galūne,kad amerikiečiui neatrodytų koki susimetęliai dėl ne
vienodų pavardžių galūnių.Tur būt pakasiu sumetimu ,kad nereiktų ilgo 
aiškinimo,Sidzikauskas VLIKą ar Vykdomąją Tarybą bus vadinęs egziline 
vyriausybe.Llanau,kad jo motyvai ir intencijos nekitokios buvo.Esmėje 
jis tuo nieko neiškreipė ir nesuklaidiįno.
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Vargiai teisingas jam priekaištas,kad tuo siekia valdžios.Viena, 
kad jis jau. išsiskyręs su "valdžiomis**, o antra, jei VLIKas ar Vykdomo
ji Taryba būtų perkrikštyta egziline vyriausybe,tai 'institucijos turi
nys nepasikeistų,o"ministeriam” reiktu kaip ir dabar "valdytojam” ir 
kambarius pasišluoti ir malkų parsinešti,o kišenėse vėjelis švilpautų 
ir rūpestis tebegraužtų,kalp galus su-galais suvesti ligi mėnesio pa
baigos. Todėl asmeniškumai,išrokavimai,pasipelnymai reikia išskirti.
Jei ir pačiame VLIKe dėl egzilinės vyriausybės paskelbimo yra skirtin
gų nuomonių,tai tik išain&nt iš naudos Lietuvos laisvinimui.pagal iš-r 
eivijos balsų jau seniai reikėjo egziline vyriausybe pasivadinti.Pa
grindinis argumentas prieš,kad tam reikia turėti svetimųjų pripažini
mas .Be abejojimo,toks pripažinimas svarbus daiktas,bet svarbiausias - 
savųjų noras ir pasiryžimas-turėt išlaisvintų Lietuvą.Svetimųjų pripa
žinimui reikalingas įvykęs faktas.Peik turėt vaikas,paskum tik galima 
krikštyti.linkus manyti,kad tik partiniais motyvais remiasi tie,ku
rie prieš pasivedlnimą egziline vyriausybe pasisako.Mano nuomone,šian
die dar galim gyvent su dabar turima kepure,bet ryt gal jau teks ją 
išsikeisti į egzilinės vyriausybės kepurę.

-Kaip vertinat,pirmininke,mūsų -spaudos ir šiaip visuomenės prie
kaištus partijoms,kad jos esą per daug visur kišasi,kad jos ne
sutaria net Lietuvos laisvinimo klausimais,ir ginčijasi,kam kur. 

’atsisėsti, kas ką kaip turi tituluoti?
-Partijos yra tokios,kokia yra pati visuomenė.partija yra visuo

menės dalis.Jei partijos serga3tai jų nepagydysl pačios visuomenės 
nepagydąs.Partijų žmonės nėra importuoti is užsienių,G-al būt,kad trem
tis partingumą sustiprino.Gal būt,kad partijos kartais peržengia savo 
veiklos natūraliąsias sienas.Partijų sritis - politika,valstybės tvar
kymas, kova dėl politinės krašto laisves ir tt.Bet jei kas sakytų:anoji, 
ve,partija yra tokia ir tokia,maniškė kas kitu - angelas,tai pasirody
tų tikrai partiškasaisuž kitus.Be partijų nėra demokratinės tvarkos. 
Kur viena partija,ten ne demokratija,bet diktatūra.Verčiau tad parti
nės rungtynės demokratijoj, nekaip vienpartinis diktatūrinis viržis. 
Pasisakymas prieš partijas rodo^tik arba politinį nesubrendimą,arba 
maskuotą totalizmą. "Nepartinis"žmogus politikoj yra fikcija. Žinoma, 
praktinėj politikoj susiduriam ir su ’’nepartiniais” žmonėmis.Šiuo me
tu mūsų partijos turėtų pasekti Europos valstybių pavyzdžiu.V.Europai 
atsidūrus pavojuje,valstybės jungiasi tam aukodamos net savo suverenu
mo dalį.Ir mūsų partijom dabar ne metas savo partines programas demon
struoji.šiuo metu partijos "AŠ" turėtų. sutapti su bendruoju lietuviš
kuoju "AŠ". Bet šioj vietoj norėčiau pabrėžti,kad konsolidacija ne 
mažiau yra reikalinga ir mūsų "nepartinei” visuomenei,kuri kitais pa
grindais gal ne mažiau susiskaldžius ir įsiaistrinus negu politinės 
partijos.Vardan Lietuvos ir ji turi įvienybės kelią patraukti.

at tikrai partijos nesuranda bendro žodžio? Būkim objektyvūs ir 
neperdėkim.Lietuvos laisvinimo srity partijos bendrą žodį suranda ir 
tuo pagrindu jos- sugeba dirbti vienoj institucijoj - VLIKe.Tai yra ne 
tik mūsų partijų politinio subrendimo liūdijimas,bet ir Lietuvos lai
mė. Daugelis bolševikų pavergtųjų kraštų tokios vienybės nėra pasiekę. 
Kai kuri mūsų spauda ir kai kuri visuomene- dažnai partijų atžvilgiu 
yra neteisinga.Savo tulžį visuomenė kartais linkus išlieti ant parti- . 
jų tik dėl to,kad nežino ant ko kito išlieti galėtų.Partija dažnam at
leidimo ožys.Jai primetama visa,kas kitur netelpa.Kad partijos siekia 
valdžios - natūralu,nes tokia jų prigimtis.Be valdžios,be parlamenti
nės daugumos partija savo programos neįvykdys.programos įvykdymas - 
partijos tikslas.Gal mes turime per daug partijų.Gal kai kurios be 
realaus pagrindo pačioj visuomenėj.Anglosaksų partinė sistema mums la-
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bai praverstų®Bet. partijų kiekį išspręs tik išlaisvinto j-iLietuva.
Dėl priekaišto, kad. partijos siekia įtakingesnių vietų, tinka tas, 

kas pasakyta- dėl partijų’siekimo' Val.džics»Tai natūralu. Žinoma,'tas 
siekimas neturi būt kenksmingas bendram reikalui. .Pasigėrėdamas ir.pa- 
sididžiuodamas galiu konstatuoti,kad tremty tokių Lietuvai kenksmin
gų užsimojimų nebuvo...

priekaišto partijoms, kad -'os nesutaria,kaip kas turi but tituluo
jamas >a3 viso nesuprantu iv“jam faktų ne žinau-, Aš esu palyginti jau 
nejaunas partijos žmogus į Jau. L9o5 m. buvau politikas ir partijos žmo
gus. Žinoma/tokia prašo©, kokio, tais laikais- buvo Lietuvoj partija ir 
'‘oi i ti ku.< T am c 'darbe teko dirbt- ir žemose ir ankstose vietose.Bet neat
simenu nė vieno atsitikimo.kad būt kovojama del. vardo,dėl titulo-,-ku
riuo vieni kitus turėtų tibUiUo-tia-Tremtyja teko girdėti,esą X-as ra
ses ■£-kuis>ka,i pastarasis pirmąją vauintų tokiu tj tuj.u, i.ada pirmasis 
pastarąją vadinsiąs anokiu titulu.Išan tatai atrodo toki juokingi ir 
vaikiški dalykai,kad nė nepaėlstengiau patirti,ar tai faktas,ar tik 
anekdotas®?!tūlai apskritai lietuvio dvasiai svetimi „Dar studentauda
mas Dowda.it'is kalbėdavo,-kad. įvairios žvaigždes kepurėse ir titulai 
reikalingi tik tiems,kurių protuose ir moralėje esą plyšių.Plyšiai 
vis kuo nors upmamšomi^ole Kolumbijos universiteto. rektorių Eisen- 
hoverį teko skaityti tokios pastabos?savo, rėkboriavimo pradžioj jis 
pasiteiravęs profesūros 'dekaną-Oarnuną/kaip ką tprėtų. vadinti.Universi
tete esą 16 įvairių sakeijUitų kiekvienai vadovauja dekanas ar direkto
rius.Kaip jievvadintini?aėkanai.s? direktoriais?' profesoriais? į tai 
Germanas paaiškinąs,  -Kad vadinti jūoė galime. ar..aekanaiė, ar -d-irektoa?. 
risis,kartu paiQ.ausfi.amas Eisenlioverį.kodėJ jis nenorįs jų vadinti 
vardais ar pavardėmis® Kuo to -pasikalbėjimo naujasis rektorius univer
siteto personalą ir -’titulu? ja* tik vardais ar pavardėm, pats pasilik
damas įprastus H ..-ųk-j.,. i’i-kraį- -kartais kukt i klausyti, kai' .pro -titulus kas 
mario pavardės- neįžiūrisir Ima pagunda manyti,kad tie’ tituluoto jai'jau
kiasi išmaldos es& raikai ingi,Jei titulų mėgėjų ir pasitaiko,tai su 
partijomis Jie tikrai nieko bendra neturi® '

- jlr VI,Įkas .ir toliau numato, pasilikt. Vokietijoj? .
-VLIKas nusistatęs likt Europoj,aršiau Lietuvos,dėl kurios išlais

vinimo jis veda atkaklią kovą.Pastoviai, su jokiu kraštu VLIKas nėra 
susirišęs.,Dabartine TLXKo būstinę anaiptol nesuteikia jam visų jo dar
bui reikalingų sąlygų^Cia. jia lig Šiol prisilaikė tik dėl to,kad jo 
ištekliai Labai kdkiūs,Jis neturi užtenkamai lėšų reikalingiaUsiems 
Lietuvos laisvinimo darbams.’?ad- gaunama iš IRO parama DP titulu -

1,'Kad' lietuviu, vadovaujantieji sluoksniai, iš spaudos patyrų,kad 
ą lenkų gen.^Lnderso sudarinėjamus kariu sąrašus esą kviečiami ir lie
tuviai Kariai,laiko šios rūšies verbavimą lietuvių tautos interesams 
nenaudingą.

2jDe~-gaunamų pasiteiravimų,ar spaudos žinia apie tariamą lietu- 
karminką grupės iniciatyvą lietuvių ginkluotų pajėgų reikalu 

atitinka tiesą^ ir ar įaį darome. VLIliųi pritarus, kad tuo kl aus-‘m u 
nei pritarimo nei pavedimo kam nors JV ar Kanadoj VLIKas neturėjo 
rexxalo duotA;jis turi savo tem reikalui organus ir kada reikės,jie 
umsus iniciatyvos..

-Šiemet ypatingai didelis DP stovyklų kilnojimas.Kai kurios sto- 
vyklos jau ne magiau Kaip 10 kartų yra keltos iš vietos i vietą.ofi
cialiai tatai aiškinama, kareivinių rsikalingumu padidintiems okupa
cinės kariuomenės kontingentams. .
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ir apskritai pigesnis pragyveinimas,nei kur kitur Europoje,daug lėmė 
VLIKo būstinės pasirinkimą. Bet IRO materialinei paramai atkritus ir ' 
Vokietijos pragyvenimo kainai artėjant prie kitų kraštų lygmens.vr'.TKas 
orientuosis pagal reikalą. Jis gali pasirinkti ir kičą kurią Europos 
valstybę, kur.i jam teles asilio teisę, ir veikimo laisvą. , .

-Ar turi VLIKas ryšrnj su Lietuva ir kokios iš ten žinios?
-Nors esu atviros politikos šalininkas,bet nevisi dalykai galimi 

plačiajai viešumai išnesti.Nelaiku ir ne vietoje kai kuriuos dalykus 
išnešus,galima ne tik pakenkti,bet ir palaidoti. Tad ir pastarasis ' 
klausimas naudingiau bus pro šalį praeiti. - • A - .

-Daumanto "Partizanai už geležinės uždangos" pateikia daug -ir 
įdomios medžiagos apie laisvės kovą Lietuvoje.Ar ta medžiaga 
nepramanyta? - > . .•

-Mane gestapo iš Lietuvos išvežė 1942 m.(iirikiuotos laisvės kovos 
tiesioginis liudininkas aš negaliu būti. Tačiau gerai pažindamas ra
šinio autorių,žinodamas jo vaidmenį toms kovoms, esu visai tikras,kad 
savo rašiny jis pateikia ne fantazijos,bet. išgyventos tikrovės vaizdą# 
Šiuo metu tai gal vienintelis tos rūšies dokumentas apie Lietuvą.Iš 
savo pusės aš tegaliu nuoširdžiai rekomenduoti kiekvienam su,tuo''ra
šiniu susipažinti.Tik jį gerai įsiskaičius, galima suprasti tą dvasią 
ir. tą nelygstamą pasiaukojimą Savo tėvynei,kuri krašte laisvės kovą' 
kovojančiam lietuviui yra brangesnė už viską,Daumanto rašinys yj?a ne
pamainomas tėvynės meilės šaltinis.Kas jį skaitys,negalės nepajusti, 
ką reiškia taip yeiįSLiąi mylėti Lietuvą,kaip jie kad myli ir bent še
šėlį jai aukoti to,ką jie jai aukoja. Jie aukoja,kas žmogui"brangiausia 
- šeimą, laisvą,kraują ir gyvybę. Gyvenimo sąlygos iš mūsų dar kol kas 
tokios aukos nereikalauja. Bet jos reikalaują ko kito - 'gyventi tėvy
nei ir jos laisvei pirmoj eilėj,o sau pačiam - tik antroj eilėj, ne 
atvirkščiai. Kas gyvena atvirkščiai, tas ne lietuvis su Maironiu ta
riant,- baigė-VLIKo ir Vykdomosios Tarybos pirmin-inkąs M.Krupavičius#'

U_ L k_L_ £ Ž_ Į_N_ Ę_ S. _U_ Ž_ D_Ą_N_ G^0_Šu
naujas VERGIJOS PENK11TIS SOVIETU SĄJUNGOJE.

Korėjos įvykiai Kremliui aiškiai parode, kad III-jam pasaulio 
karui .jie dar nėra kaip reikia pasirengę.Vakarams Korėja atidarė akis 
ir iššaukė atitinkamą reakciją.To akivaizdoje SS,jau nevyniodama nie
ko į vatą,pradėjo savo.ginklavimąsi,tam mobilizuodama savo pramonę, 
žaliavas ir pavergtuosius žmones. Tas užsimojimas pavadintas nauju 
penkmečio (1951/55) planu.Pagrindinia? . šio plano uždaviniai'yra:

1) Plėtimas sunkiosios pramonės didinant plieno gamybą iš 25 mili-
■ jonų tonų iki 60 mil.tonų per metus.

2) Kėlimas žemės ūkio gaminių kiekio,kad užtektų ne tik vidaus' su
vartojimui ir karo atsargoms,bet- ka^-galima būtų mesti ir tarptautinėn 
rinkon tokie kiekiai,kurie iššauktų'rinkos krizę.- *

5)Uralo ir Sibiro ..sričių praminęs išplėtimas sudarant atitinkamas 
žaliavų atsargas,ąpsąngp'tas-'nuo karo pavojų. .

- 4)strateginių‘geležinkeliu tiesimas ir kanalų kasimas.
5)Ginklų pramonei (taip pat atominių ginklų gamybai) reikalingų, 

elektrps jėgainių statyba.
6jNaftos gamybos išplėtimas,ypač Urale ir Sibire. ' .
7)strateginių. įrengimų stiprinimas Ukrainoj ir Erime..
8/Transporto laivų statybos plėtimas,pakeliant tonažą 1955m.iki.
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6 milijonų Brt (1§39 m. buvo tik lp4-.iail.Srt) <
9 )Lledvilnes' gamybos ir tekstilės- prdmo’hės plėtimas ;batų, gamybos 

didinimas; dirbtinio šilko; ir kojinių gamybos plėtimas. . -i SI
Maskvos radijas jau skelbia,kad. Ku-ibiševe (ant. Volgos-) jau'pra

dedama statyti didžiulė elektrinė su lO7.mil i jardų 10/ metinės' gamybos-;-/ 
Panašios elektrinės- rengiamos, prie Stalingrado ir Turkmen i j o. j e. Van
dens keliams plėsti.užplanuota Baltoj Jį (ne Baltijos)jūra sujungti .Su 
Kaspijos jūra,kurią toliau kanalais pratęsti iki Auganistanp ir’\ cen
trinį Sibirą,kuris būsiąs-įriguojamas. -. '. ■'■1 . ‘

Kaip rodo plano apimtis/jam įvykdyti reikaliiigas milžiniškas; kie
kis darbo rankų, Tų dalis ateis iš kolchozUj.kuriu^apjungimą pravedąs 
žymi dalis kolchozuos dirbančiųjų neteks darbo.Tačiau žinant,kad. hol-’ . 
ševikinėj .sistemoj vyriausias-darbo jėgos tvarkytojas yra/NKVD’ įstai
ga, pigu suprasti,kad 'šio naujo jo.- penkmečio plano vykdymas,lygiai kaip 
kad ir/prieš jį vykdytų penkmečių,bur nuklotas milijonų ir dešimčių 
milijonų Sovietų Sąjungos gyventojų -kaulais. Kad tas darbo jėgos mo.bi-. 
JL ūžavimas skaudžiai naujomis deportacijomis palies ir okupuotuosius 
kraštus - abejoti netenka* ‘ ’

V ’? , V . P A V T R-G^T.-O 1 t?-. LIB.TUVOTĖ * . * ..." ‘ — — . — — — — — f”

i^joiciPin/iįžčio- ptamc atgarsiai
Lietuviškoji bolševikų spauda Tabai; iškilrg.ngai skelbia apie SS 

planuojamų naujų. statybų, vykdymą.'žpačr daug rašoma apie naujų, kanalų 
bei užtvankų s'tasybas'Ttirkrienijo j,Azijoj,įkur. numatomą:.sudrėkinti Kąra 
kurnu dykumos..vakarinė dalis/iškasant Specialius kanalus. Vien .Turknįe 
nijos kanalas'būsiąs apie 2.300 kilia. Tuo projektu rekės apie, pusė 
milijono hą? dykumos- apsodinti mišku,kad. sustiprintų smėlynus ir, pa
darytų tinkamos vietos miestams ; ir gyvenvietėms.Tas viskas būsią at
likta per 7 metu'š.. ■ 

’ ■ Kiek mažesnis’ kanalas būsiąs iškastas Pakaspyjy,prie volgoš;'Tre-
-čias Ukrainos stepėms‘drėkinti bus. iškastas šiaurės'Krime. ir Ukrainoj.

Šie milžiniški darbai Sov.S-gai,kdri turį užtenkamai tinkamos 
žemės,nėra reikalingi.Tačiau Sovietinė praktika kanalus kašti jau lą- 

'bai plačiai žinoma, žinoma, kad. Kremliaus valdovai mėgsta sau pasidary
ti tokius ’’žaisiįukus",kad būtu laaudžįai darbo,-kad būtų.>kur. siųsti ■ 
alkiui, kančiai ir. b'dįsiai mirčiai mill jonai nelaimingų žmonių.

’•Tiesa” rašo, kad..,”Visa TSRS liaudis’ -kanalų statybos-..sumanymus su
tinka su didžiausiu ' džiaugsmu’’.■'■’Turkmėni jos. , kanalas tampa'visaliau
dine . statyba!’-(m.p.3. ). ’’Visa tarybinė liaudis .išreiškia pasiryžimą vi
sokeriopąjį padėtį, kad stalininė užduotis būtų laiką įvykdytai(Tiesa, 
1950^9.26)1 T ' ’ ” .'

-Lietuvių tauta drauge su visomis tarybinėmis, tautomis su džiaug
smu sutiko žinią apie TSRS ministrų tarybos nutarimą dėl svarbiausio
jo Turkmėnijos, kanalo statybos,-: tame '•T”Nr.rašo drg.prof .T. Ivanaus- . 
kas.Ir kitomis progomis.'palengva ruošiamas-kelias šiai kanalo staty
bai. Spauda ir radijas pabrėžia reikalų ir . lietuvių tautai ’’paremti 
statybos sumanymą”,nes to reikalaująs pats Stalinas.Bolševikinis po
etas Reimeris jau spėjo kanale.garbei sudėtį naują eilėraštį,o kol
chozuos jau skleidžiama mintis,kad. reikia broliškoms respublikoms - 
padėti tokio masto -kanalus kasti... nėra abejonės,kad tūkstančiai 
Lietuvos žmonių,kuriems lig šiol .buvo pavykę deportacijų išvengti, 
netrukus bus pasiųsti lėtai mirčiai prie.kanalų kepirrin.
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PROKURORAS BACHAROV TEISIA LIETUVIUS

Badaujantieji lietuviai seka_"broliškų_resgublikij"_ko]!chozninkiį 
pėdomis? Darbo zmonių7ypac kolonoznInkų, gyvenimas okupuotoje Lietu- 
vole'diena dienon ‘blogėja.Kai 95 procentus įų uždarbio paima valsty- ■ 
be hekvizicijų tvarka, kol cho z n inkams vis sunkiau su maistu,nes Visos 
atsargos iš tų.laikų,kai dar nebuvo kolchozų,arba pasibaigė,arba buvo, 
atimtos.Todėl vis labiau biednėja Lietuvos žmonės ir vis daugiau £S 
kolchozninkų pavyzdžiu pradeda savintis kolchozų vadinamą visuomenės 
turtą*Neretai nužmogintas Lietuvos žmogus pasiima iš kolchozo ir savo 
paties kolchozo nusavintą gyyvulį ar daiktą.Kitas parsineša kiek pa
šaro iš kolchozo savo paties smulkiam gyvuliui,kurį kolchozas dar lei
džia asmeniškai turėti.Rodos,tai menki dalykai,tačiau lietuvis gyve
na nebe savam krašte'. Jei to nepamato kaimynas,neįskundžia,jei nepamato 
ar apsimeta nematąs kolchozo vadovas,tai vistiek nuo partijos aides 
pasilėpt negali.Ypač šnipinėja komjaunuoliai ir pionieriai.Jų-daviniai 
suplaukia į NKVD įstaigą,iš kur patenka pas vyriausią okupuotos Lietu
vos prokurorą,kuriuo.yra II-sios klasės valstybinis justicijos pata
rėjas drg.G.Bacharov. "Tieso j”,per radiją ir kitu būdu jis nuolat ragi
na didinti "bolševikinį budrumą","socialus sines nuosavybės .grobstyto-* 
jus" ąuiduoti teismui. s y. - , >

Naciai okupacijos metu dėl pyliavų neišpylimo kelis šimtus Lietu
vos ūkininkų sušaudė.Panašiai dabar elgias Bacharov,už mažiausius nu
sižengimus bausdamas didžiausiomis bausmėmis,Nors jo bausmės tiesio
giai nėra mirties bausmės,bet ilgametis sovietų kalėjimas reiškia ne 
ką kita, kaip mirtį.Štai keletas bacharoviško teisingumo pavyzdžių. » 

-Kaišedorių rajono liaudies teismas šiomis dienomis nuteisė-gru- 
pą grobstytojų,mėginusių šorkiskių kolūkyje išgrobstyti kolūkiui pri-^ 
klausantį šieną.Grobstytojai norėjo pakirsti kolūkio gyvulininkystę. 
Teismas nuteisė kolūkio turto grobstytojus Malašauską ir Cviliką po 
18 metų kalėti konfiskuojant turtą; eilą kitų asmenų,dalyvavusių grob
styme, teismas taip pat griežtai nubaudė". ( "Tiesa"1950.8.29.Bacha- ' 
rov ten pat pažymi: "šis nuosprendis bus griežtas įspėjimas tiemSįkU- 
rie savo purvinas rankas kiša prie kolūkįniA turto."-

Nenori_sukolchozįntiarklių.Pats Bacharov pripažįsta,kad Lietu
vos ūkininkai vengia sukolchozinti gyvulius."štai Švenčionių rajone 
yra dar kolūkių, kuriuose arkliai nesuvesti i bendras kolūkines ar
klides* Jais, kaip nuosavais,naudojasi ju būvą saviniukai".Bacharov 
primena-ūkininkams sovietinių įstatymų žiaurumą:"Už mėginimą pasiimti 
tą tdrtą atgal net ir laikinai arba pasisavinti jį kiekvienas asmuo 
atsako visu įstatymų griežtumu,apsaugojančiu kolūkinę nuosavybę.

Dingsta grudai.Nors tarybinė spauda skelbia,esą kolchozninkai ■ 
gauną didžiausius kiekius grūdų,kurių jiems pilnai pakaksią ir dar 
liksią,tačiau okupuotoje Lietuvoje gyvenimo praktika yra negailestin
ga ir kieta:kad ir kaip sunkiai dirbdami kolchozninkai nei Rusijoj, 
nei Lietuvoj neuždirba kiek reikiant duonos «sau ir šeimai.Kadangi 
pirkti nėra iško,tai norint išvengti bado belieka vogti iš kolchozo. 
Badaujantį žmogų vargas priverčia nepaisyt įstatymų.Apsirūpinti duo- 
,na geriausia javų suėmimo ir kūlimo metu,nes tada javai mažiau saugo
mi. Žinoma, Bacharov visada budi; . y

-Reikia imtis visų priemonių,kad derliaus-nuėmimas ir kūlimas bū- - 
tų baigti ne tik be nuostolių ir kad ’ne tik laikū būtų atliktos val
stybinės prievolės,bet kad derlius būt užtinkamai apsaugotas nuo bet 
kokio pasikėsinimo.Reikia pakelti kolūkiečių budrumą.Partinės ir tary
binės organizacijos,kolūkių valdybos turi .skirti Šiam reikalui didelį 
dėmesį.Pasak Bacharov reikalinga "kruopšti kolūkid derliaus įskaita 
lauke, svirne". ('"T"1950.8.29 ). . ’
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.. Visur kalti-buožės.. .Kam daugiau suversi kaltą sovietu santvar
koj , jei he ■•’•nuo-zėįįs'^'/apdė.'. kuriuos Bacharrov-, pacitavus- Staliną, sako*

’-Štai, vienamef-J'lrbęEržžo. rajono kolūkyje į pirmininko postą prasi
skverbė aršūs buožių pakalika-s' ■Moek&.'it.isvkū.ris'Ppradė j,Q. -griauti kol- 

•■■ • ūkį-,grobstė; .-ir.,švąi'ste kolūkio ttjrtą-.Jis pavogė apie toną, kolūkiniu 
•kviečių,-kolūkiui'’.prl^clausantų m‘^;tm4./ŠlLiU.''^:-i?Įū-kio.-;b-r}čLą,.IColukiecių 
tarpe Jdockaitis Skleidė visok-?Lus--jp*bvakaclpiusvgandūSirągąlip.u buvo 

-■. ■ demaskuotas,patrauktas baudžiamo j on-atsakomybėn, už.savo priešišką
veikią-ir nuteistas.Tai ne vienintelis -dtsitikJmesą.o.uvo.'panaš,tų_ faktų

• ir atskiruose Traką? Eišiškių sKa.ĮŠėddr£ų. -rajon<i kolūkiuose”. .(-”T”50.B. 29 )
Kolchozai ne prie širdįęę.Ba*-har.dV- širsta, dėl ko Liūtųvo-s -žmones 

nemėgsta -ųoįchožųiJis nurodo pąvyzdši-'4,kur Lietuvos-' koLchoznidkai ne
norėjo •"šūVieuomehihti^linvbntorĮa.us,arklių ir hef pašeilauš 

Ihuėmimo matu.' dauglkūr žmonės'norėją nuimti derlių/paVieniųi^Kltur at- 
” ' sis aką e-it*i į darbą:.'.l.rpką.}ldiąiŠkią,^alšęlori!.į.raj'Onuos)^Bachąrovla- 
'.'blausiai nepatenkintas dėl to,kad kolchozams priešiški yra ha likyi- 

j ' ■ duodamieji buožės,bet pačią nederliagiausių apskričių buvusieji mažaže-
' miai-.-Juo's dabar Bacharov•vadina "buožių pakalikai s*, *š tai: Traku rajo-

•*- no Voros ilpvo .vardo kolūkyje- aršus buoziu pakalikas špokas'mėgino si- . •
griauti kolūkį, įkalbėdamas kolūki aįi.us-.nuimti' .derlių^ nuo šuvisuomenin-

■ tų pasėlių'pavieniui,.špoko kenkėjiškam .darbŪs'-'bnvd išaiškintas,jis
- buvo suimtas ir nuteistas.. (’(’TT’’1956...8.29> j. „/j .*• T .";'

L-- .- .- Sunkios „bausmės koįęhoznihkąms.’♦Tiesoj.” £i9'5Gb:8.v4 ^j^aah&rov pa-
a. skelbe . .ką! kuriuos- smo^sprendamuS k&lkhb-zhink&iis už kolchozų tur- 
-3 :to graįh.s.tymą.Be jau 'minėtų malašansko, dv-iliko,haišecdr±ų rajono ■ kol- 
,,± c-hoznipkai Žiugžda ir Sttincevlčius -gavo -po 10-metųi.'Kaa(LŽaūnaė...-r 8 me-
■ L tus..Jų'"tilrima ..ašmeninė' nuosavybė(drabužiai ir ki't.bmullaaenos jkonf isk

. . ku'ota.,Klaip.ėdos rajono ’♦Jaunosios’ Gvardfjos^kolėhOžo- ;revizi‘jąs komi s i-
- ; jos -pirmininkas lįįtKiinkėiitis su sūnum V.JZLmnk&i.eiuybaao'.-priversti pa-

- ..■ėmė-apie' 2 j cnt kolchozo grūdų,Tėvas nubaustas-' už-ptaivis metų^sūnus 8 
/ metus.Panašiomis .bausmėmis nujausti Širvintų vajonė kpikozniiikai A.. 
f ”Tįpd^evfčius,S..Šovl-ęyičius,Kaišedoriū' rajono' p4Kuktelenisežarikt.LTSR' 
\ prokuratūra .pprpiškją ^a’čharov’yra nurodžius visiems.. t eismams,-; kolchoz.- 

ninkus bajisti 'didžiausiomis bausmėmis.' :• v. . •

. ^KLAIPSDOS SŠ1TI1S fxlę?:uLA.T. ' ’ ‘ : -. -'■ ' *■ ' ; \
i-; .. . • Pagal balšėvik'ų administracinį Lietitvps... padalinimą-Klaipėdos sri

tis apima' Kretingos .'Skuodo, Mažeikių, Telš ių; Klaipėdos ,-Šilutės., Rietavo , 
Pagėgių,Skaudvilė'š,Priekulės,Salantų,Sedos-,-Varaių,-Tauragės , Plungės ir - 
Šilalės rajdųųs.Bųvusis Klaipėdos kraštas stipriadr kolonizuotas.Veik 
visi, at sakingi’ ‘partijos ‘ir-administracijos'- pareigūnai yra.-this ai;. Jų 
daugiausia ir IZlaipėdo's uoste kaip jūrininkų ar itrovikų.Klaipėda la-

. * biau rusišku nei liėtuviška.Eilėje-mokyklų dėstoma rusų kalba.
-■ ■_ 500 Sust'aiibintų kclčhczų-j Klaipėdos apylinkėse jau-..nuo karo pa-.

. -baigoš pradėti šteiigtT KoTcnožai.Todėl čia^ir- jų stambinimas ■ toliau
siai pažengus..’’.Tiesos daviniais(1950.9. 7. )'čia jau sustambinta 500 kol-

; chozų.Laikraštis nurodo,kad "Tačiau Klaipėdos* srityje yra dar rajonų,
- ■- -kaip Salantų5Plungės .'lė eilė kitų,karių partiniai-, .ir tarybiniai vado

vai reikiamai hėį'vert.ino politinio-masinlo darbo reikšmės, konkrečiai 
, neyadovaūja kolūkių stambinimui ir grūdų paruosoriš, nedirba su akty
vu. neturi glaudžių fyšių su masėmis”.iš kitų davinių matyti,kad kol- 

-chozų s t amo irimas ir. č ia sunkiai vyksta. Spaudė dėl to kaltina agita
torius... ‘ j.'-' ‘ ■-. "
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Iširo agitatorių_kolektyvai.Melas ir agitacija -.svarbiausi ram
sčiai tarybinės santvarkos.Lietuvos žmonėms visa tai yrą ikirėją iki 
gyvo kaulo.Tatai nestengia nuslėpti ir Tiesa.Aniįšl 212 nr.rašo;^Klai
pėdos rajone veikusieji agitatorių kolektyvai isiro.Rajone esančiuose 
44 kolūkiuose agitatorių kolektyvai suorganizuoti tik 8 kolūkiuose.Ir 
šie agitatorių kolektyvai suorganizuoti tik formaliai,vien popierių- 
jekpanašus vaizdas ir rajono tarybiniuose ūkiuose.Neorganizuoja agi
tacinio -ai Skinamo jo darbo kolūkiečių tarpe ir rajono MTS politinių 
skyrių vadovai."

Nesiseka_su kolchozais.Ten pat "Tiesa" pastebi,kad "Todėl ir 
nenuostabu,kad Klaipėdos rajone nepatenkinamai vyksta kolūkių stambi
nimas. Iš 52 smulkių kolūkių iki šiol sustambinti tik 7 kolūkiai."Ir 

. žemės ūkio darbai kolchozuose vyksta nekaip:derlius nelaiku nuimamas, 
grūdai valstybei nevisi pristatomi,pašaras žiemai neparuošiamas.Dhu- 
gelis Klaipėdos srities smulkių kolchozninkų anot "Tiesos" labai abe
jingai žiūri į kolchozų stambinimų,nors iš Maskvos atsiųsti agitato
riai per dienų dienas jiems aiškiną partijos CK ir MK sekretoriaus 
drg.N.Chrusčovo kalbą"Apie kai-kuriuos tolesnio kolūkių organizaci
nio - ūkinio stiprinimo klausimus."Tiesa,atsiradę komjaunuolių (vei
kiausiai rusiukai),kurie kūlimo metu gelbėją:19 komjaunuolių brigada 
be pertraukos kūlusi visą parą.Jų dėka kūlimas būvąs baigtas per .3 
dienas,nors kiti kolchozninkai darbo vangą,Kūlimo pertraukų metu agi
tatoriai pasireišką:nuvargusiemS kolchozninkams jie skaitą komunis
tinius laikraščius ir pravedą pasikalbęjimus.Žinoma liežuviu kulti 
yrą lengviau,kaip ištisą parą prie mašinos dulkėse prakaituoti. <

Nepristato_javų."Tiesa"(1950.9.6) užsipuola Klaipėdos'srities 
kolchozninkūs ir partijos pareigūnus,kad jie nenorą kulti javų ir jų- 
nestatą valstybei.Ypatingai esąs atsilikus Šilalės rajonas,kuris te- 
pristatąs 12,3 procentus grūdų normos.3et esą negeriau ir Plungės, 
Varnių,Salantų,Sedos,Tauragės rajonuose.

SUBURŽUAZEJO "STALINO KELIU" ( '

Partijos linijos laikytis nelengva,ypač kai ji dažnaiwkinta.Sta
lino linijos saugotojas Lietuvoj yra "Tiesa*.Ji pamoko ypač provinci
jos laikraščius."Tiesa” sukėlė audrelą ir dėl Kupiškio rajoninio 
laikraščioko "Stalino Keliu",nuėjusio kaip tik ne Stalino keliu,nes 
visai klaidingai nušvietusio kolchozu stambinimo rėikšmą.Partija ir 
spauda dėl to puolė atsakingąjį redaktorių S.Zauką.Bet liaudis jau 
buvusi"sukiaidinta" ir todėl būvąs sutrauktas bolševikinis aktyvas, 
kuris ruskai ir lietuviškai specialiuos susirinkimuos aiškinąs gyven
to jams,kad "Stalino Keliu" suklydus.Šia proga "Tiesa" pažymi: "LKP (b) 
Kupiškio rajono komitetas apsvarstė klaidingo straipsnio autoriaus * 
pasielgimą ir jį atitinkamai nubaudė".Tas jau žipos,ką reiškia ne
pataikyti pagal liniją.

DIDIEJI KOLCHOZAI MAŽEIKIUOSE _ •

Rugsėjo mėn.Mažeikiuos buvo rajono kolchozų pirmininkų,sąskai
tininkų, revizijos komisijos pirmininkų pasitarimas.Dalyvavo 130.žmo- 
hių.Pranešimą apieakolchozų stambinimo eigą ir apie prie^&lių valsty
bei atidavimą padarė rajono komiteto sekretorius yrg.Basciulis.Vie
toj buvusių 74 kolchozų dabar Įsteigt,a, tik 22.Stambinimas eina į ga-

MOTERYS PRIEŠ "ATOMININKUS"

Lietuvoje dažnai šaukiami mitingai,kurie reikalauja .užginti ato
minę bombą.Rugsėjo 5d.Kaune moterų susirinkime komunistės paskaitė
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iš Maskvos atsiųstą protestą dėl Anglijos -Į^^^tkos '•atpm-inintc ’į’1 - nei^ 
kalaujapt ‘atominės bombos' vartojimą uždrausti, ro. vo Kauno metyty*’s-^vP 
okupuotoj Lietuvoj priimtajpašve'ikino drg.Staliną.

BUDIOHOVAS- KSVIZCOdA
Nors dagai .boj/ševikų raštas darbininkoišraudojimas sovietuose- 

panaikintas,bet praktikoj 'jis ten daugiau i snaude ,< amas, ne j. kįriam ka 
p it ai ištintam.-ierašt e.. Nežiūrint NfZVD >.r profsąjungų teroro •, ne išmušdami ■• 
.darbininkai, kelia savo balsų, aėt sulaikomo atlyginimo us darbą.Ano.y

v "Tiesos”(^.950 >9-. 63 .'Varėnos’ rajono; pramonės kombinate, ne ’tik menka garny- 
■ba.ybet' ir - darbininkams e. t.lyginimas neišmokamas i Darbininkai' pasiskundė 
vie.tinės pramones minister! jai; "Gal to j ome ministerija -atsxus atš-.Q7ą, 
korius patikr/ins .skundą, su>ipažins-su visu reikalu^ądės..atitaisyti.
klaidas ir padarys-netvarkai- -galą. * Minister!-jtb -atsiuntė darbo ■ ir-už- 
darbio ■ skyriaus -inžinierių. ,drg-> l,3idionovą.. Do i- ’įo ’/Tiesa rašo*.
' x “ r^Br.aionovaPlMepūsita.ręs nei su pirmine'partIne. organizacija,nei_ 

su profsąjunginiu- komitetu.,sušaukė visus darbininkus 4 pasitarimą.-. ?ą~, 
čioje kalbos/’.. pradžioj e T .Budionovas prisistatė -daroininkanis esąs "ypa
tingai. svarbus/nin isterijos, atstovas„TuoJ pat šis . "ypatingai .svarbus,*' 
atstovas šoko kaltinti daroĮninkus?kari Jie,girdi.,rašė -ministerijai 
skundą.Supratome,kad atstovas pamiršo,Jog jį atsiuntę tarybinė‘.‘minista-? 

’;r i ja, kad . atvažiavo patikrinti tarybinių’-darbininkų skundą. Supratome, ... 
’-kad pas raus 'atvyko grubus kritikos užgniaužėJasū"Toliau rašoma, kad .

Budiopovas,susitikęs kombinato buhalterį .Brikotiką,ąu pastaruoju ir ^.. 
tikrinąs darbininkų -skundą-prie stikliuko-Veltui dar bū rinkai,. šauki ns 
vietines pramanas minister-įp drg,Kaiętg.inė'užta/imo.Varnas varnui akias 
nekertą-Negi .rusas rusą dėl kažkokių, ten *j įetuyių darbininkų..skunde- - 
spaus- • - . j -1
NUKRXi^--'AŪidiToSrpb WKmos • ■ ’• -■ ■■ ,-yj ■ •

■ : ’TASS, paskubę apie aukštąja mokyklų pagrindinį pertvarkymą,-ku
ris būvąs reikėlingas atlikti drg.Stalino patvarkymu,nes jo ”iškel~ 
tosios stambios klaidos ir nėlaištini administravimo metodai.kalbos 
moksle pąsireiške ir mūsų;-mosklc įstaigą. 'dmrbe»Drg. i, v. Stalino- naro-T 
•dymai tane -praktiška programa kaS.bos mokslui toLiauvišvystyti, ir įingy 
vistinių..disciplinų dėstymui pertvarkyti.,"Esą. paruostos -naujos pro-’.." 
gramo s Universitetų i" pedagoginiu institbtą kalbotyros ir is-sorijb-s 
literatūros 'kursams□ Taip pat įš pagrindų pertvarkytos žmcgaup..bei gy
vulių' anatomijos,biologijos,fiziologijos programos.Ta' progą buVo nu
šalinta iš pareigų, suimta, ir deportuota eilė no s xil Įninku, nukrypusių 
nuo linijos.Jie apkaltinti jaunimo klaidinimu ir .sabotažu^
VARĮ^ •RINkl-fC- BRIGADOS

"TIESA "(19 5 3-..9 1.) r aso apie varpų rinkimo brigadų reikal.Lngumą. 
Duonos stigdar.ii kolchozninkai nedarbo metu eina i nuvalyto derliaus . 
laukus ir renka dar likusias varpas savo maistui.Komunistai paleido 
agitatorius,kad- kolkozninkus įtikintų,jog varpas jie rinkti nedarbo 
metu tai gali,bet/ Jas turi atiduoti valstybei,neg jos kolchozo nuo- 
sabybė.Bolševikai apskaitė,kad *7si r'ugieftbj«.;viename kvadrardni ąme 
metre pasiliks bent penkios varpos,tąi is-k‘iėkvi-eno ‘hektaro kolūkis f 
gaus apie pusantro pūdo grūdų,mažiau,negu užderėjo. ”("Tiesa”ljr.207j . 
Vilkijos rajone varpoms rinkti buvo išvaryti' seneliai ir vaikai.Kas 
tuo būdu surinktas varpas nori sau pasilaikyti,yra -smarkiai baudžia
mas- v... - .•• j--’-

-1500 mokytoją praėjusia vasarą buvo išgabenti Rusijon'pasimokyti 
bolševikiškų mokslų,nes esą mokytojai dar šlubuoją politgatovkoje.
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NEĮTIKINA DĖSTYTOJAI
Lietuvos gyventojų dauguma Įpareigoti vakarais lankyti visokius 

politinius kursus,kuriuose aiškinama kompartijos istorija ir nurodoma, 
ką davė tarybų valdžia Lietuvos darbo žmoguieSuprantama,kad tuos mok
slus dėstyti nelengva.Net maskviniai lektoriai nevisada pataiko pagal 
liniją ir būva apkaltinti Stalino mokslor iškreipimu. To pasekmės žino
mos. "Tiesa” (19 50^9. 3. ) nurodo,.kad vien Kauno marksistiniame ’’universi
tete" per metus 5 kartus pasikeitė LektoriaioTas pats laikraštis pažy
mi, kad Kaune ir Klaipėdoje toki kursai vyksta labai sunkiai- Daug lek
torių nesugeba savo darbo o. "Iš 128 propagandininkų Kaune kursus lanko 
tik 25 - 30 procentų klausytojų. Kaune ir Klaipėdoje padaryta klaidų 
parenkant dėstytojų kadrus. Tik todėl skaitomos dėstytojų paskaitos 
nevisuomet buvo ankšto politinio - idė jinio lygio., "•

Partinio švietimo padėtis,pr.mena"Tiesą”, esanti labai apverkti
na: "Įsišaknyje tokios bolševikiniam darbo stiliui svetimos negerovės, 
kaip neprinoipiŠkumas,vertelgiškumas..."

APDOVANOTI RUSINTOJAI ' ‘
Už ypatingus nuopelnus Lietuvos rusinimui garbės raštais atžymėti f 

artistai ir menininkaisAnatolijus Abramovas,Georgijus Ancicas,Jurijus 
Bublikovas,Vera BuSreiko,Ovsiejus Naganas,Ina Kondratjeva,Anatolijus 
Kuznecovas.Valentinas Lebedevas^Tvanas Nazarovas,Aleksiejus Abramcovas, 
Vladimiras Taškinas,Ruvinas šapiro,Anani‘jas Šachmatovas,Sergijus Ifor- 
scicinas,Aleksandras Stūpaiskis,Ivanas Uralskis,llichailovas Bielovas, 
Aleksandras ^ozlovas.
NAUJOS KNYGOS

Rugsėjo mėn.LTSR pasirodė šios lietuvių kalba knygos:M.I,Kalini, 
nas - Komjaunuolių uždaviniai kolūkiuose;K.A.Timiriazevąs - Carlas 
Darvinas ir jo mokslas; J.Žiugžda - Lietuvių kalbos gramatika; N.Kuzi
nas - Kaip dėstyti politinėje mokykloje; A. K. Azizianas - Apie I.V.Stali- 
no veikalu "Nacionalinis klausimas ir leninizmas";I-L.Chaliuta -Indo- 
nezija;0.Cečiotkina - Indija b.e stebuklų;’?. Bergman ir N.petrenka - 
Vokiečių kalbos vadovėlis;N.Pętrenko ir II. JastrzTemskaja -Vokiečių 
kalbos vadovėlis,Kiek čia lietuvių autorių ir kas čia per knygos - 
aišku ir be aiškinimo.

- Inž.VoŠurkus dirba Akmenės kalkinėje kaip vyr.inžinierius.Jis 
taip pat prižiūri Akmenės apylinkės durpynų eksploataciją. -

- Ukrainiečių teatras rugsėjo vidury gastroliavo Vilniuje.
- Aerouoste keleivių stotis statoma Vilniaus aerodrome.-
t Verkuose veikia dvejų metų kolchozų vadovams ruošti mokykla.Ne

seniai šią mokyklą baigė 41 kolchozo vadovas.
Sapajevo vardu pavadintas vienas sustambintas Zarasų apskrities 

kolchozas.Kolchozo vadovas - drg.G.Devetnikovas.

L j. G -j A m Ji P A S *> L L Y J .i - ■
-^9 <•— •• “ — —* •— «-• v. . *m —. *> — —iw --- _ , —» — —• — —*• v

GRAŽIAI ĮVERTINO LIETUVIŲ PARODĄ
’’Chicago Daily Tribūne";1950.9.7„)daug vietos skyrė lietuvių 

tremtinių dailės parodos aprašymui. Savo reportaže Gladys Priddy pabrė
žia,kad kalba apie meną tautos,kuri,šimtmečius vergavus,atgavo laisvų, 
kad jos vėl netektų.Ypatingai lankytojas traukią kryžiai.Toliau ap
rašo Petravičiaus,Kaupo,Kiaulėno,Augiaus,Valeškos,Varno kūrinius.Kitoj’ 
vietoj laikraštis padėjo 3 parodos nuotraukas:kryžiaus,Kasiulio "Trem
tiniai" ir lėkštą su Vytauto Didžiojo paveikslu.

11

nelengva.Net


---------------------------------------------------- J 2 LD 76
LISTOVA iRGSiTINOS SSiCDOJZ 1950, Nr.l2(86)

Bs.Aires dienraštis SL PUEBLO per kelis numeric 
bendradarbio Casimiro Verax šiurpų aprašymą apie katarimų oaznycios 
padėtį okupuotoje Lietuvoje.
M. K. ČIURLIONIS P. AMERIKOS SPAUDOJ

Argentinos meno magazinas HISTONTUM 130 Nr,paskelbė K.Čibiro 
straipsnį apie M. K.Čiurlionį.Žurnalas'taip pat padėjo Čiurlionies 
atvaizdą ir jo "Piramidžių sonatos" reprodukciją.
ALTS UŽ PLB

Amerikos Lietuvių Tautinio Sąjūdžio- tarybos, skyrių pirmininkų ir 
.atstovų konferencija spalių 14/15 d„pavedė savo atstovams ALTe siek
ti,kad neatidėliojant imtųsi Amerikos lietuvių, bendruomenės organiza
vimo. ALTS valdyba pateikė ALTui. persiorganizavimo projektą,kad reika
lą įstatytų į tinkamas vėžes,, ' •
VYČIAI RĖLuA PLB

Amerikos lietuvių ’’Vyčių” seimas Chicagoje patvirtino PLB nuo
statų projektąsPLB idėją uzgyrė ir Amerikos lietuvių katalikų kunigų 
vienybės konferencija,sudarydama tam reikalui specialią studijų ko
misiją.

"Vyčių” seimas paragino organizacijas susirūpinti bendruomenės 
organų sudarymu ir tuo prisidėti prie kovos už lietuvybę.
JV LIETUVIŲ BENDRUOMENE ORGANIZUOJASI

Connecticut valstybės (JV) lietuvių tremtinių suvažiavimas pri
pažino svarbia ir skubia reikalu sudąryti JV lietuvių bendruomenės 
organus.Tam išrinko komitetą.įvertindamas lėšų-reikalą laisvinimo 
darbui,suvažiavimas paragino visus lietuvius apsidėti nuolatiniu tau
tinio solidarumo mokesčiu Lietuvos laisvinimo reikalams.
OKUPACIJOS DEŠB.-TiuLTIS PASAULIO OPINIJOJE

Nors Maskva ta proga visom priemonėm stengėsi išpūsti savo lai
mėjimus Lietuvoj e,tačįau laisvojo pasaulio opinija tatai paminėjo 
kaip žmonijos istorijoj neturintį pavyzdžio priespaudos viešpatavimą. 
JV,D.Britanijos,Italijos,Prancūzujos,Vokietijos,Belgijos,Olandijos ir 
kitų kraštų didžioji spauda priminė;kad Baltijos valstybės buvo pir
moji sovietinės agresijos auka,iškėlė masines gyventojų deportacijas 
ir kitas neteisybes. .
EVANGELIK.il TREMTINLlI ATSTOVAUJA EVANGELIKŲ BAŽNYČIAI

Neseniai įvykęs pasaulio liuteronų federacijos(LWF)atstovų suva
žiavimas į savo vykdomąjį komitetą išrinko tremtinį latvių evangelikų 
vyskp.Grinbergs.Federacija pripažino tremtyje esančioms Latvijos,Esti
jos,Lietuvos evangelikų vadovybėms teisę atstovauti visiems savo kraš
tų evangelikams,nes anapus "geležinės uždangos" palikę evangelikai 
savo balso kitu būdu pareikšti negali.Federacija taip pat paragino 
visų kraštu evangelikų bendruomenes remti Baltijos tremtinių evange
likų bendruom enes.
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

Spalių 22d.Paryžiuj e įvyko Prancūzijos lietuvių atstovų suvažia
vimas.Buvo svarstyti emigracijos reikalaifref.Bačkis),šalpos(ref.Dule- 
vičius),lietuvių bendruomenės organizapijos(ref.tėvas Pečkysj.Apie 
lietuvių šalpos draugijos veikla pranešė p.Bačkienė.Sudąrytas organi
zacinis bendruoemnės komitetas.Suvažiavime dalyvavo VLIKo pir-kas M. 
Krupavičius. - •
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