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KODĖL GIMĖ LIETUVIU REZISTENCINE SANTARVE ?

Lietuviu rezistencija izenge i antraji dešimtmeti.Bet ji 
dai4’heras© Savo istorijos, nes kova nebaigta. Didieji uždaviniai 
Ii* sunkiausios pareigos dar tebera ateityje. Galbūt, jau netoli
moje • ,

Siu metu vasara, birželio menesi, sueina lygiai dešimt meti 
kai organizuotoji ir gaivališkoji lietuviu rezistencija parode 
savo galia - pirmąjį didvyriškaj i laimėj ima. Rytu ir Vakaru ti
ronams susidurūs, lietuviu tauta, pasirubsusi sukilimui, trumpu 
laiku stojo i laisves kelia ir atstato nepriklausoma valstybe. 
Kruvinu auku reikėjo, bet jos buvo ir liko svenciausias tasta- 
mentas: kad laisves niekas nedovanoja, kad ja reikia savo jėgo
mis išsikovoti, kad pralietas kraujas yra nuolatinis Šauksmas, 
reikalaujantis iglvendinti šventąją žmogaus ir tautos laisves
teise. <

Rezistencija reiškia pasipriesinima, atsparuma ir kova 
pries svetimųjų primesta vergija. Reta Europos tauta per pasta
rąjį dešimtmeti taip aktyviai, taip nuolat, su tokiomis didėlė
mis pastangomis ir aukomis dalyvavo rezistencineje kovoje. Ir 
ja tebeveda dabar, Kai mes oradejome kova su bolševikiniu tiro
nu, kai kurios kitos tautos ja tada pradėjo pries naciškąjį ti
roną ir, Amerikos bei Anglijos remiamos, po trejų ketveriu metu 
kova laimėjo. Kai kurios kitos tautos daug vėliau savo rezistene 
cija pradėjo pries bolševikini okupantą, kai Maskvoje, Jaltoje 
ir Potsdame buvo parduotos. Ju kovos istorija dar trumpa, bet 
jos turėjo aiškesne laisvojo pasaulio simpatija.

Mes gi veik visa laika kova vedeme vieni. Mums maža kas 
tepadėjo, ilgai retas tesuprato, daugelis smeize ir tebesmeizia. 
Jei priesnaciskojl rezistencija turėjo kiek simpatijų Vakaru de
mokratijoje, tai priesbolsovikine rezistencija 1940-4! metu lai
kotarpyje ir antrasis jos etapas pradedant šio karo pabaiga,tei
singiau nuo t944 metu, sutiko salti ir ilga tyla,"tylos sąmoks
lą'*, gėdinga musu laisves kovos ignoravimą.

Per ta desimti metru mes Įgijome reto patyrimo ir užsigrū
dinimo, Musu tautos rezistencija antrojo bolševikines okupacijos 
laikotarpio pradžioje pasiekė stačiai epinio didvyriškumo ir nar
sybes viršūne. Musu broliai lovyneje tikėjo, kad sials laikais 
negalima pasikliauti jokiais iškilmingais pareiškimais, jokiais 
"humaniškais" pažadais ar migdančiais raminimais, Jie tarė,kad 
nežiūrint jokiu kliuciu, sunkumu ir "pasaulines opinijos" rei
kia patiems imtis ginklo ir visokiais budais stengtis nuo prie
šo gintis, kliudyti jo pastangas surusinti musu žeme, sunaikin
ti musu tauta ne tik ekonomiškai, bot fiziškai ir morališkai.

kad pasaulis taip ilgai gales toleruoti kituJie nositikejo, 
tautu pavergima

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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' Mes kai kurio, pateko i laisvąjį Vakaru pasauli, ta Tcvys 
nos vyru ir motoru rezistencija sekome, išgyvendami žodžiais ne
nusakoma sielos drama, Vienas kitas bandome jiems padėti,„sten
gėmės sužinoti tikra krašto padėti, bandomo iššifruoti priešo 
ketinimus, idant butu galimas tikslingesnis pasipriešinimas, mo- 
ginomo bent moraliai ir savo Informacijomis, is laisvojo, pasaulio 
kovojantiems broliams patalkininkauti, teisingai patarti. Tai 
buvo sunkus uždaviniai ir no visuomet sėkmingi. Ne vienas is mu
su pačiu narsiausiųjų tas pastangas apmokėjo savo krauju ir gy
vybe .

Is kitos puses, daugelis i Vakarus patekusiu tautiečiu ga
na ilgai nesuprato musu Tovyneje likusiu broliu pasiaukojimo 
prasmes, nepakankamai juo domėjosi, ilgokai net ignoravo Iš Tė
vynės ateinančius pranešimus, stačiai juos fantazijomis ir fa- 
brikatais laiko.raugo?.!s mane, kad užtenka užsienyje vėl susi
burti i senąsias pelitines grupes ir taip vesti musu politine 
bei idiplomatine 11 išsilaisvinimo kova”. Niekas niekad nėra nėges 
ir tokios kovos prasmes, Tačiau kai kurie be paliovos tvirtino, 
jog, deja, to dar neužtenka, bet reikia drauge budriai kreipti 
dėmesys i kovojančios TeVynes reikalus ir valia, reikia jai su
teikti apčiuopiama realia pagalba,reikia jai teisingai patarti, 
reikia turėti jegu, kurios būtinos, .kiekvienai politikai ir dip
lomatijai, - koviniu jogu.

Birželio sukilimą paruosusios ir jnme dalyvavusios bei na
ciu okupacijos metu naujai susikurusios rezistencines organiza
cijos tremtyje bandė rinkti savo likučius. Patirtis parode kad 
ju buvo teisingai galvota, kad pasirinktas kelias buvo tikslin
gas, Jos gyveno praeitim. Kaip kovines organizacijos, jos toly
džio Įsijungė i tremties visuomenes politiniu organu veikla. Jos, 
sakant, stengėsi reprezentuoti musu rezistencines jėgas. Bet, 
kaip žinoma, didesnes praktines veiklos neparodė. Vienos tapo pe
litiniu bloku satelltes, kitos nyko. Kai ir politines partijos 
pasiskelbė vedančios ta pačia rezistencija,partijos ir kovines 
organizacijos ta prasme supanasejo. Jos visos gyveno tremties il
gesiu "grįžti i laisva Tėvynė",kartais tarsi pamiršdamos, jog 
tas grįžimas reikes išsikovoti, kiekvienu atveju jo nusipelnyti. 
Taipgi tarsi pamiršdamos, jog vion_politines akcijos ar propa
gandos- priomonomis tasai musu grizlmas gales būti mažiausiai ga
rantuotas .

Bet ir toms nuotaikoms neužilgo buvo suduotas smūgis j juk 
tremties laikotarpis Vokietijoje, kur tautietis buvo, palyginti, 
netoli kito tautiečio, tegalėjo būti terminuotas ir trumpas. Pra
sidėjusi emigracija i kitus kraštus bei uzjurius tapo nepapras
tai "nekompaktine". Tautiečiai issisklaide maždaug po visa pa
sauli ,

Visokios organizacijos pabiro drauge su ju nariu lssiskal4 
dymu. Jos kiek deda pastangų naujose "pozicijose" susirikiuoti, 
bet galima abejoti, kiek tai pavyks. Dar daugiau tenka abejoti, 
ar tikslingas bebutu atskiru koviniu organizacijų mėginimas iš
barstytomis jėgomis sen bei ten seperatiskal reikštis, nesant 
realiu galimumu konkrečiai pasireikšti.
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Abejotina, ar priaugančioji tremtiniu karta vlsads laka
mai besusigaudys tarp tu Įvairiais vardais pcsivadi nueit. Lo
viniu organizacijų". Lygiai abejotina, ar yra toliau tikslinga 
ta laikysena, kuri Įnešdavo tiek nedermės, paraiel.lo.no tarp 
musu visuomeniniu gruplu ir Lietuvos Respublikos konstituciniu 
organu užsieniuose. Dar daugiau abejotina, kiek turi vertes 
Įvairios aistringos diskusijos, kas turi suverenine teise dls- 
ponuoti dar nenudėtos meskos kailiu...

Todėl nenuostabu, kad daugelio jautresniu tautiečiu nuo
taikos per pastaruosius pora metu.eme keistis ir toliau tebe
sikeičia.

Korėjos karas, Vakaru Europos atginkiavimas, naujos so - 
vietų imperializmo apraiškos parode, kad atsirado stinresne 
valia pasipriešinti bolševizmui. Atgimsta tikėjimas, Jog ir 
plataus masto "issialskinimas" su bolševizmu gali būti nebe uz 
kalnu.

Kiekvienos tautos (o tam tikra prasme ir jos išeiviu) ko
dinis pajėgumas vis budriau ir budriau stebimas. Nebeužtenka 
pasyviai laukti ar tik verstis propagandinėmis frazėmis. Atė
jo laikas daryti konsekventiškas išvadas ir stiprinti kovini 
pajėgumą.

Štai kodėl gimė Lietuviu Rezistencine Santarve.
Ji gimė po ilgesnio ir gerai apgalvoto pasiruošimo. For

maliai ji gimė pries gera pusmeti, po to ramiai ir be triukšmo 
eme stiprinti savo branduolini tinklą.

Tiek ir ten, kur pabrėžiamas rezistencinis momentas, San
tarve neatneša nauju elementu: lietuviu tautos rezistencija, 
kaip minėjome, turi Jau pilno dešimtmečio tradicija. Ja turime 
tik išlaikyti ir nuolat veiksmais ir pastangomis gaivinti.Kaip 
gyvenimo patirtis rodo, toji tradicija po visa pasauli išsiblaš
kiusiuose tautiečiuose apsinesa dulkėmis, o kartais ir visai 
sunyksta, beteslant "kova uz gardesnį valgio sauksta".

Lietuviu Rezistencine Santarve tačiau atneša metodą musu 
kovinėms jėgoms organizuoti ir keletą svarbiu principu ju sėk
mei užtikrinti.

Pirma,- užtenka issibarsymo rezistenciniame darbe, užten
ka "lydžio, gulbes ir vėžio giesmes". Atėjo metas lietuviu re
zistentams visame pasaulyje glaudžiai susiburti i viena stam
bia bendrija. Atėjo metas visiems kitiems kovines nuotaikos 
lietuviams, ar Jie butu partiniai ar nepartiniai, pastatyti pir- 
mon vieton kova uz Lietuvos laisve, 4r palikus nuošalyje tam 
tikrus ideologinius skrtlngumus (jie yra is tikrųjų mažesni, 
nei manoma), jungtis pozityvaus bendradarbiavimo plotmėje. Musu 
junginys todėl ir turėjo būti pavadintas - Lietuviu Rezistenci
ne Santarve.

Antra,- pagrindines savo pajėgas turime skirti laisves ko
vai turėdami pries akis tik pati krasta. Šia kryptimi dirban
čiųjų darbas ir diskreti akcija turi būti palengvinta ir sustip
rinta. Ligi šiol tam trukdavo reikiamo visuomenes dėmesio. Tie 
tautiečiai, kurie del gyvenimo aplinkybių tuo tarpu negali pri
sidėti tiesioginiu darbu, gali ir privalo Jaučiamai prisidėti
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savo apciuopiamesne ir pastovia medžiagine parama.
Trecia,- būdami Įsitikinę, jog teisingumas reikalauja 

laisves kovotojams krašte ir musu tautos branduoliui Tevyneje 
palikti teise, neprilausomybe atstačius, laisvai apsispręsti pa
gal naujas sąlygas del savo tvarkymosi ir ateities gyvenimo, mes 
atidedame i paskutine vieta diskusijas del pirmenybiu ir J'vy - 
rlausybines politikos" tremtyje. Mes manome, kad ton vieton tu
rime padėti didesni dėmėsi ir visuomenine parama Lietuvos Res
publikos suverenumo tebęsantiems teišeitiems atstovams. užsienyje^ 
nuoširdžiai su jais tartis ir glaudžia'!" bendradarbiauti, _

Ketvirta,- veiksmo rezistencijos etikoje išaugusiai musu 
kartai Tėvynės didvyriu heroizmas ir daugelio tremtiniu bei iš
eiviu dvasinis smuikej imas ir medžiaginis egoizmas kelia dideli 
ir jau skaudu kontrasta. Rezistencines tradicijos išlaikymas, 
idealizmo sužadinimas, tikėjimo sustrinįmas^ pasipriešinimas su
smulkėjimui, defetizmui,“ nevilčIaT'Ir apatijai yra svarbiausi 
musu moraliniai uždaviniai emigracines visuomenes atžvilgiu.

Tikime, kad tiems uždaviniams vykdyti 1 Santarve jungsis 
visi kovingi'lietuviai?' ’ * /

REZISTENCINES SANTARVĖS KELIU.

Lietuviu rezistencines pastangos, Įskilusios tuoj pat, 
Lietuva bolševikams pirma karta okupavus, nuo 1940 metu iki šiai 
dienai, lygiai krašte, lygiai ir užsienyj, kelte metodus bei ko
vos budus. Atsižvelgiant i laiko ir vietos aplinkybes, kova buvo 
vedama Įvairiai.

Išeitam kovos keliui Įsisamoninti gal pakaktu prisiminti 
eile žygiu, organizacijų ir veiksmu.

Štai jie, apytikriai chronologiška tvarka:
Pirmoji Pogrindžio Taryba Lietuvoje (trijų jos nariu arba 

nebera gyvųjų tarpe arba jie tebesikankina kuriame Sibiro K.C, 
lagery), p.E.Galvanausko vadovautas Lietuviu Komitetas, p.K.Škir
pos is Berlyno vadovautas Aktyvistu Frontas, 1940 metu pabaigoje 
Įsikūrus! Laisves Kovotoju Sąjungą, vėliau susijungusi su Lietu
vos Aktyvistu Frontu ir vėl nuo jo atskilusi, Lietuvos Sukilimas 
1941 m, birželio menesi ir Laikinosios Vyriausybes sudarymas.

Toliau rezistencija vokiečiu okupacijos metais:
Laisves Kovotoju Sąjungą, Nepriklausomos Lietuvos Sajudis, 

Lietuviu Frontas, V.S* Atžalynas, Lietuvos Laisves Armija, poli
tiniu grupiu'atgijimas 'ir jū dalyvavimas rezistencijoje, Vyriau
siojo Lietuviu Komiteto sudarymas Ir jo veikla, Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto sudarymas.

Nuo antrojo bolševikmečio pradžios ligi siu dienu išvar
dint ini šie veiksmai:

Didvyriškoji partizanu epopėja, pastangos sudaryti politi
ni organa krašte, Lietuvos Išlaisvinimo Taryba, Vienybes Komite-
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taa, Vyriausias Lietuvos Atstatymo Komitetas, pagaliau v i e • 
ningos, visas rezistencines grupes 
apjungusios organizacij o s, Bendro
ji Demokratinio Pasipriešinimo Są
jūdžio sudarymas. Tam pastarajam pradžioje vado
vavo Centro Komitetas, vėliau Prezidiumas.

Visas tas didžio pasiaukojimo ir didvyriškumo kovines pas
tangas, kuriu išeitas kelias nužymėtas skaudžiomis, kruvinomis 
aukomis, negalime minėti,be susijaudinimo, didžios pagarbos, o 
taipgi be pasididžiavimo savaja tauta, jos dukromis ir sūnumis.

Nuo i 944 m. atsidūrė užsieniuose, stengem.es ir tebesi s - 
tengiame kas kuo galėdamas prisidėti prie tautos vedamos kovos, 
didesniu ar kuklesniu Įnašu ja paremti, ■ .

Deja, likimo esame, vis labiau ir labiau blaškomi po pla
tųjį pasauli, Nutrūksta ryšiai ir glaudesni sancjkia'i net tar
pe tu, kurie anksčiau, būdami savame krašte, buvo dirbę petys i 
petį pavojinga darbu kurioj vienoj organizacijoj.

Kai kas bando išlaikyti senus, Vokiečiu okupacijos meto 
rezistenciniu organizacijų vardus, užmiršdami, kad krašte jos 
seniai yra nustojusios veikti, kad tu vardu naudojimas užsie
niuose nėra tikslingas ir mažina praeityje padėtu pastangų ver
te. Užmirštama, jog nors ir garbinga, bet tai jau praeitis, kad 
gyvenimas reikalauja nauju metodu ir nauju formų.

Šiandien gyvename sunku ir atsakinga laikotarpi, turime 
atlikti didelius uždavinius. Tie uždaviniai, jiems atlikti ligi 
šiol, atnašautos aukos įpareigoja mus, isblaskytus, išmėtytus 
po Įvairias sails, susiburti glaudžiau, persvarstyti išeitus ke
lius ir eiti talkon Lietuvos Laisves Kovotojui,visiems tiems, 
kurie, tyliai aukodami visa, kele ir tebekelia didžia kovos naš
ta. ■

Buvę laisves kovotojai, frontininkai, vienybininkai/'Nep
riklausomos Lietuvos" spausdintojai ir platintojai, žili tautos 
veteranai, garbingi kariai, buvo politiniai kaliniai, šiandien 
atsidūrė kuriame fabrike ar kasykloje, turėdami pries akis tuos 
tikslus, ar neprivalėtu sueiti draugėn, svarstyti opius uždavi
nius bei. kelius jiems spręsti? .

Ar neturėtume visi naujai atsigrįžti veidu i Lietuva, nors 
ir toli nuo jos nuklydo, nasemti stiprybes is ne taip senos 
Jos praeities ir- dabarties darbu ir, tarsi atsinaujinę, vėl pa
sijusti tebekovojancios tautos nariais?

Tais samprotavimais vadovaujantis, buvo Įsteigta Lietuviu 
Rezistencine Santarve. Organizacija is vardo nauja, bet senus 
uždavinius vykdanti, nuo seno varyta vaga tebevaranti.

Ji nekuria nieko naujo. Ji J,lk'_ st.ang j aai ir stengsi s. -ne
leist i susilpnėti musu, t.ame tamT kas buvo pradėta ir Įvykdyta 
jau zuvusiuju ir tęsiama dar tėbekovojanciu.

LRS siekia geriau organizuotos.ir tampriau ap
jungto s veiklos Lietuvos Išlaisvinimo bare. Ji ne nemano 
su bet kuo varžytis šiame darbo. Priešingai ji deda ir dės vi-, 
sas pastangas bendradarbiaumi su visomis lietuviškomis organiza
cijomis bei politiniais organais, tuo stiprindama ir spartindama
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musu tautos kova del Lietuvos Laisves, Todėl LRS kviečia i savo 
eiles kovingod dvasios lietuvius.

L R Santarvės pasiryžimo, geros valios ir busimu darbu 
sekmos laidas yra jos jau atlikti darbai, dabar vykdomi uždavi
niai ir tiems uždaviniams atlikti atnašautos aukos.

MIESTO GYVENTOJU EKONOMINE BŪKLE OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Bendra apžvalga

Pirmieji ketvo**l (19^4 - *948) antrosios bolševiku okupa
cijos metai buvo klaikus. Padėtis pagerėjo nuo 1948 metu pradžios 
Įvedus valiutos reforma. Pagerėjimas paliete miestu ir miesteliu 
gyventojus. Ūkininku padėtis nepalengvejo, gal but dar net pa
sunkėjo. Iki 194? metu pabaigos maistas buvo pardavinėjamas pa
gal korteles. Maisto davinys buvo 600 gr. duonos (nedirbantiems 
vyrams 400 gr., moterims 300 gr.), 50 gr. kruopu ir kit, maisto 
produktu dienai, 500 gr. cukraus (daugiausia saldainiu forma), 
200 - J00 gr, alyvos, 1-g- klg. mėsos ar žuvies vienam menesiui. 
Duonos kaina 1946 m. buvo 4,80 rbl. kilogramas, 194? - 3,50 rbl, 
pradžioje 1948 motu 2,50 rbl. Lašiniai 60 rbl, kilogramas, svies
tas 70 rbl.

Vidutinis darbininko atlyginimas buvo 450 rbl. menesiui. 
Korteles buvo panaikintos 1948 m. sausio menesį.. Kol buvo kor-■> 
teles (iki 1948 m.) drabužiams ir batams, krautuvėse nebuvo ga
lima gauti jokiu drabužiu. Galima buvo pirkti tik menkos rusies 
baltiniu. Taip pat nebuvo jokiu odiniu batu. Vieninteliai batai, 
kuriuos buvo galima gauti, vyrams ar moterims, buvo vienodos 
formos brezentiniai batai, kainavę 70 rbl. pora.

Padėtis pasikelto Įvedus valiutos reforma ir panaikinus 
korteles. Krautuvėse atsirado ivairiu prekių, kuriu netrūksta j 
ir šiandien. Is maisto produktu jauelaciag trukumas tik cukraus, 
kurio novisad galima krautuvėse gauti ir del kurio paprastai 
susidaro eiles.

Kainos yra maždaug tokios:
1. Cigarečių dozute 20 vienetu................  1a- - 2 rbl.
2. kostiumas (užsakant is geros . .

cekoslovakiskos medžiagos) ........ 1.500 rbl.
3. kostiumas blogos medžiagos ................. 500 - 1oOO rbl.
4. paltas .................................................. 1.500 rbl.
5. auliniai batai ........................................... 800 rbl.
6. pusbačiai, odiniai ................................... 300 - 400 rbl.

(yra taip pat čekoslovakišku batu). 250 rbl.
7. pirštines odines su pamušalu..............  150 rbl.
8. marškiniai vyrams ..................................... .. 120 - 150 rbl,
9. sukneles ............................................................. .120 rbl.
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10. kostiumui medžiagos f motr, ......... 100 - 450 rbl.
11. kostiumo pasiuvimas(artolcj e) .....  200 - 250 rbl.
12. palto pasiuvimas ...................  250 - 500 rbl.
13. medvilnines medžiagos 1 motr....... . 8 rbl.
14. foto aparatas .............  ICūO rbl.
15. foto filmą ,.......................... 6 rbl.
16. odinis portfelis ..........   400 - 500 rbl.
17. elektrinis lygintuvas ..............  40 rbl.
18. rašomoji plunksna blogos kokybes .... 50 rbl.
13. vyriškas rankinis laikrodis, 

firmos "3?obioda" ................  400 - 450 rbl.
20. moteriškas laikrodis, firmos "Zvlozda” 400 rbl. ir dau.
£1. moteriškas auksinis žiodąs .........   200 rbl.
22. auksinis kišeninis laikrodis ........ 2000 rbl.
25, dviratis ..............    400 - 500 rbl.
24. motociklas ............    * . 4o00 - 5000 rbl
25. automobilis "Mcskvic" ................ 9000 rbl.

(penatus i "Opeli1’) .
26. automobilis ’'Pobieda,” ..............  15.000 rbl.

(panašus i "Chovroleta").

Maisto produktu kainos yra slos:

1. pienas 1ltr......................... 2f rbl.
2. sviestas klgr....................... 40 rbl.
3. cukrus .................   14 rbl.
4. mėsos klgr. (jautienos) ........... 8 rbl.
5. mėsos klgr. (kiaulienos) .......... 12 rbl.
6. duonos klgr...................   1į- rbl.
7. lašiniu klgr........................ 40 - 45 rbl..
8. alaus butelis ...................... 4,20 rbl.
9. likeris ............................  120 rbl.
10. doktino litras ..................... 40 - 60 rbl.
11. Krl.no samnano butelis .............. 20 rbl,
12. Kaukazisko vyno butelis ........... 20 - 25 rbl,
13. viščiukai ........   30 - 40 rbl.
14. dešreliu klgr. ..................... 25 - 30 rbl.

Butu kainos priklauso nuo to, ar namai nacionalizuoti ar 
no. Nacionalizuotuose namuose 3 kambariu, virtuves ir vonios 
butas 40 - 70 rbl. menesiui, kambariai 15 rbl. menesiui, Tar
nautojai ir darbininkai nacionalizuotuose namuose butus gauna 
oficialiu keliu. Suprantama, kad goresnius butus užima rusai. 
Aukštesnioji administracijos ir partijos pareigūnai gyvena vi
sai ištaigingai. Privačiuose namuose, nonaciona«lizuotu butu ir 
kambariu kainos yra žymiai augstosnos - 2 kambariu buto su vir
tuvo, be patogumu nuoma menesiui iki 120 rbl.

Kuras gaunamas laisvai is sandeliu. Malku metras 50 - 55 
rbl.

• ........................ . ... . ....«
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Atlyginimai :
1, nekvalifikuotas darbininkas menesiui -.... 600 rbl.
2, šoferis .....   600 rbl.
3, raštininkas ............................ 500 rbl.
Ą, gydytojas ........................   500 - 600 tobl
5. dantų gydytojas ....................  500 rbl.
6. gailestingoji sesuo .................... 375 rbl.7. mokytojas ( pradžios mokyklos) ......... 4oO - 500 rbl
8. mokytojas (vidurines mokyklos, turis

28-30 vai. pamoku savaitėje) iki .......  1400 rbl.
9. vidurines mokyklos direktoriaus atlyginimas

su priedais siekia ..............   1500 rbl.
10. fabriko direktorius ............  1500 rbl.
11. milicininkas ...........................  500 rbl.
12. artilerijos leitenantas ................  1200 rbl.
13. majoras ..... .......................... 2000 rbl.
14. dailės akademijos profesorius .......  1100-1800 rbl,
t5. universiteto profesorius .............   2000-3000 rbl.
16. ministerial iki .......................  1QOOO-I5į000 r.
17. Mokslu akademijos nariai ......  10,000 rbl.
18. Mokslu akademijos prezidentas prof.

Matulis iki ...........................  30,000 rbl.
19. vice prozid. prof. Žiugžda ............  25,000 rbl.
Palyginus kainas ir atlyginimus galima padaryti kai kurias 

išvadas. Palyginti su 1944 - 48 motais gyvenimas neabejotinai 
yra pagerėjęs. Prekių trukumo norą. Žmonos uždirbantieji 800 - 
1500^rbl. gyvena neblogai, vidutiniai tarnautojai sunkokai, že
mesnioji visai vargingai. Tačiau bendrai paėmus gyvenimas yra 
pakenčiamas, žinoma,vietos sąlygomis. Žmones apsirenge neblogai.

Gydytoju atlyginimo žemumas stebina, Jie gali laisvai 
praktikuoti po darbo valandų, imdami honorarus pagal nustatytas 
normas.

Maisto galima laisvai pirkti turguose, tik ūkininkams 
tam tikru metu draudžiama vožti i miestus pardavimui produktus, 
būtent, kai jlo turi pristatyti Jiems nustatytas prievoles.

Restoranai, kavines gan gausiai lankomi. Kaune veikia 
"Versalis."/'Metropolis" - liuksusiniai restoranai su orkestrais, 
tik kainos yra labai aukštos. Paprasti plotus restorane kainuo
ja apie 9 rbl.

Joi miestiečiu materialine buklo gali būti laikoma pa
kenčiama, tai ūkininku padėtis yra sunki.Priverstino koloktlvi- 
zacija sugriovė ju gyvenimą, individualius ūkininkus naikina 
labai augsti mokesčiai (is 15 ha ūkio - 12,000 rbl. metams, ne
skaitant prievolių maisto produktais), antra vertus, oficialios 
kainos, kurias valstybe moka uz privalomai pristatytus maisto 
produktus, yra labai žemos.

Iki kokio laipsnio valstybe išnaudoja ūkininką, parodo 
kad ir toks palyginimas - valstybe ūkininkui moka uz pristatyta
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grudu centneri 4-5 rbl,, gi duonos kilogramas krautuvėje kainuo
ja ii rbl. Tiesa, ūkininkas atidavęs valstybei prievoles, gali 
likusius gaminius parduoti laisvoj rinkoj, kurioj grudu centne
ris kainuoja jau 200 rbl., bulviu centneris 40-60 rbl. (valsty
be moka 2 rbl.), tačiau valstybei pristatytinoms prievolėms 
esant labai didėlėms, pardavimui laisvoje rinkoje lieka labai 
maža. Be grudu ir bulviu ūkininkai turi valstybei pristatyti ofi
cialiomis valdinėmis kainomis mesa, plena ir linus.

Kalbant apie miestiečius, tenka pabrėžti, kad jie pagerė
jusiu gyvenimu nesidžiaugia. Juos kankina begalo Įkyri nuolatine 
marksizmo-leninizmo propaganda, beviltiška baime deportacijų, 
areštu, kuriu niekas išvengti negali. Arešto ar deportacijos 
grėsmė kaba, lyg Damoklo kardas, ties kiekvienu. Kada jis krls- 
niekas niekad nežino.

1950 metu vasara bolševikai Vilniuje išsprogdino gar
sųjį, Vilniaus miestą puosusi, Trijų Kryžių paminklą.

Barbariškas maskoliskas okupantas negalėjo pakęsti šio pa
minklo, susieto su sena krikščioniškąją legenda.

Ar nesiruošia jie toje vietoje statyti kokio Muravjovo Ko
riko ar Stalino paminkia?

Vilniuje atstatyta geležinkelio stotis, pries kuria Įreng
tas skveras, Skvere pastatytas Stalino paminklas.

Ozeskienes aikšte Vilniuje pavadinta Černiachovskio aikšte, 
joje pastatytas generolo Černiachovskio paminklas.

G-razi, lietuviu sutvarkyta Napoleono aikšte su nuostabia 
perspektyva i senuosius Vilniaus universiteto rumus, pavadinta 
Kutuzovo vardu. Kutuzovas bvvo caristines Rusijos Vilniaus gene- 
ral-gubernatorius. ■*••••
Itvcsriml

...atkelta is 10 puslapio
Žinoma išvežimai dar neviskas. Sunku nustatyti skaičių areš

tuotųjų, nuteistu ir išvežtu i priverčiamuosius darbus. Žinoma tik, . 
kad ju skaičius 1945-46 metais sieke iki 2-3.000 asmenų kas menuo. 
Taip pat nepaprasta nuostoli sudaro zuve partizanai. Auku buvo pa
sibaisėtinai daug - skaitoma, kad 1944-1950 metais ju žuvo iki25000- 

Tas skalsius yra juo baisesnis, kad 1944 metais spontaniš
kai kilęs nartizaninis Judėjimas apėmė pačias goriausias, patiio- 
tiskiausias, sveikiausias tautos ir jos jaunimo jėgas. Tragiškose 
ir beviltiškose, kartais neprasmingose, nors gal ir neišvengiamose 
kovose su šimteriopai stipresniu priešu žuvo pats gražiausias musu 
kariu ir jaunos karininkijos žiedas.
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IŠVEŽIMAI

Gyventoju trėmimas Sibiran yra pati žiauriausia rusiškojo 
imperializmo priemone, naudojama, tur but, nuo pat Sibiro užka
riavimo pradžios.

Nuo 1944 metu, antros bolševiku okupacijos pradžios, rusai 
vykdė Lietuvos gyventoju išvežimus kasmet, viena ar du kartus 
per metus. Turimomis žiniomis masiniai išvežimai buvo vykdomi:

liepos - rugsėjo men. 194-5 m. 
vasario 18 d. 1946 m. 
lieoos - gruodžio men. 1947 m. 
gegužes 20 - 22 d.d. 1948 m. 
kovo 25 - 27 d.d. 1949 m. 
birželio men 1949 m.

T s atskiru vietovių buvo vežama ir kitu metu, nav, rudeny
1948 metais, balahdzio men. 1949 met.

1950 metu pirmoje pusėje išvežimu buvo.
Kiek žmonių is viso buvo išvežta, tiksliai nustatyti labai 

šunim, Atrodo betgi, kad užsieny viešai skelbiama 600,0.00 gyven
toju skaičius yra perdėtas. Kiekvienas perdėjimas nenaudingas po
litiškai, juo labiau netikslingas tvirtinimas, kad po keleriu 
metu nebeliks nei musu tautos. Jei taip butu, tai Vakarams Balti
jos tautos nustotu buvusios juos interesuojančiu faktorium. Per
dėti išvežamųjų skaičių psichologiškai labai lengva - mes patys 
savo metu, karui pasibaigus, buvome perdeje pasitraukusiuju is 
Llotuvos skaičių - mums atrodo, kad tremtiniu Vakaru Vokietijo
je esama net 200.000. Faktiškai nasirodo, kad ju buvo žymiai ma
žiau.

Turimi duomenys-anie išvežtuosius is kai kuriu Suvalkijos 
ir Dzūkijos valsčių rodą, kad is kai kuriu kaimu buvo išvežta iki 
j0$ o kartais ir daugiau, neturėtu būti analogijos keliu taikomi 
ir kitoms Lietuvos vietovėms. Esamomis žiniomis tose vietose, kur 
aktyviai velke partizanai, o Jie kaip tik buvo aktyvesni Suvalki
joje, buvo išvežta iki puses kaimu. Pav.,apie Prienus. Tačiau ki
tose vietose, kur partizanu volklos nebuvo, is kaimu buvo išvež
ta tiktai po 2 - 3 šeimos. .Antra vertus, bolševikai eme taikyti 
gudresne taktika, veždami gyventojus is vienos vietoves, bot ne
judindami ju is kitu. Pav., vežama is Žemaitijos, bot is Kauno 
visai nevežama. Didelio masto išvežimai buvo 1948 metais. Taip . 
pat is visos Lietuvos buvo vozama 25-27 kovo 1949 m. Per abu 
kartu daugiausia buvo paliesti ūkininkai tikslu palaužti ju ats- 
paruma pries stojimą i kolchozus. Manoma jog 1949 m. išvežta ma
žiau, negu 1941 motais, ir apskaičiuojama, kad nuo 1945 m, iki
1949 motu imtinai vargiai buvo išvežta is viso 100.000 - 120.000 
tukstanciu. Tas skaičius savaime jau pakankamai baisus, bot jis 
gal nėra didesnis uz natūralu gyventoju prieaugli, todėl Lietuva, 
nors ir naikinama, rusinama, tobera dar lietuviška.

Atkelta i 9 puskapi
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MOTERYS KANKINES.

Čia musu skaitytojams pateikia
mas autentiskąs pasipasakojimas, 
surašytas pačios pasakotojos, 
stebuklu issivadavusios is M.V.D, 
ranku. Pasakojimo stilius ir kal
ba netaisyti. Datos, vietoves ir 
pasakotojos pavarde saugumo su
metimais nenurodomi.(Red,)

19^..., ...men...d. buvau suimta ....savo mažame butelyje. 
Su didžiausia apsauga, susidedančia is astuoniu ar dešimt asme
nų buvau atgabenta i ....apskr. NKVD ištaiga, esančia ...gatvėje.

Patalpino koridoriuje prie stropiausios sargybos, kuri ne
leido nei pajudėti nei pasisukti i sali s. Padėtis is karto aiški. 

Po kiek laiko pradėjo saukti tardymui. Greit atėjo ir mano 
eile. Sargybinis-rusas, žiauriu balsu nurodydamas kambarį, Įsake 
ieiti. įėjau rami, nors žinojau, koks likimas ištikš mane. Ir 
štai vos spėjau ieiti, tuoj apipuole kaip žvėrys keturi pareigū
nai, kuriu du buvo vyr. viršilos, vienas vyr, leitenantas ir vie
nas labai žiaurios išvaizdos žydas. Visi bjauriausiai koliodamie- 
si puolė mane, net nieko nepaklausė.

Pradėjo klausti Įvairiu dalyku is partizanu gyvenimo ir 
šiaip slapto veikimo. Žodis banditas, (taip Jie partizanus vadi
no) Įvarydavo jiems didžiausios baimes ir neduodavo ramybes. Ju 
bijojo ruskeliai kiekviename žingsnyje. Kuomet pasakiau, kad apie 
juos nežinau, tai kambaryje pasipylė didžiausias triukšmas ir 
keiksmai. Atėjo dar du kariškiai: ju tarpe vienas kapitonas.

Prasidėjo dar didesnis grūmojimas, tardant sesiems rusams 
viena moterį. Dar karta pakartojau savo atsakyma, kad nieko ne
žinau, Tuomet "narsuoliai'' sujudo. Vyr. l^tenantas prišokės kirto 
man visu smarkumu i galva. Sverdedama atsimusiau i siena prie 
lango. Gavau isakyma nuo lango pasitraukti, kad kartais nepaste- 
betu praeiviai. Deja, smūgio prisvaiginta, taip greit nespėjau 
Įsakymo Įvykdyti. Tuomet prišoko tas pats letenantas ir visa jė
ga griebės uz krutinės sviede i siena. Palto ir apatiniu rubu sa
gos istrukinejo. Pasijaučiau labai nejaukiai. Po sios scenos dar 
labiau siuto ir pradėjo savo elgesiu demonstruoti ta Įsiutimą, 
Kapitonas Bulchin skubiai ištraukė is stalo stalčiaus pistoletą 
ir pridėjęs prie manes pareikalavo, kad sakyčiau tiesa. Atsuko 
.ginklą i mane, istlese ranka ir pradėjo skaičiuoti: vienas, du, 
trys... baugi scena beginklei, keiksmai ir juokas pareigūnams, 
Pasilikau vienodai rami ir nekalbi. Smarkiai nusikeikęs, kad čia 
velnias žino kas per moteris, atsitraukė nuo manes kapitonas ir 
kiti pareigūnai.

Po šio "malonaus" puolimo ginklu ir smūgiais, prasidėjo 
pajuokos ir Įžeidinėjimai kaip moters,bl..., prostltutka" 
ir kiti panašus terminai skambėjo kartu su cinišku juoku kambaryjf
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užgaudami mane ligi pat širdies gelmių. Labai sunku buvo kęsti, 
bet susivaldžiau, nusisukau i siena ir nusidaviau visai ju zo - 
dziu negirdinti.

Pagaliau nusibodo sesiems 11 didvyriams " su viena moterim 
kariauti ir issiskirste. Mane gi nuvedė "poilsiui".

Tai buvo Šiurpus vaizdas. Tamsus, siauras koridorius be 
langu prie pat išvietes, apie kurios švara čia kalbėti netenka, 
Išmatų kupetos smarkiai kvepėjo, o poilsio vieta buvo pilna že
miu, nuoruku ir išvietes kvapo.

Tame purve ir dvokiančioje smarvėje vartėsi ant žemes apie 
20 jaunuoliu isblyskusiais veidais. Tai buvo visi ju tardomieji. 
Čia paliko ir mane. Apžvelgiau nelaimes draugus ir ju veiduose 
isskaiciau didžiausia nerimą ir ta pati skausmą. Užuojautos ku
pinu žvilgsniu apžvelgiau juos - Jie tyrinėjo mane. Supratome 
vieni kitus be žodžiu. Vyru žvilgsniuose pajutau pagarba ir užuo
jauta.

Atėjo naktis. Vyrai sugulė ant purvinu grindų, ka turėdami 
pasimetė po galvomis. Pasilikau sėdėti ant vienintelio lindynėje 
esančio suolo. Apie vidunakti is alkviete mane vėl tardyti, Atbė
go vėl visi trys vyresnieji tardytojai. Vėl nauji klausimai pasi
pylė vienas po kito. Pakartojau atsakyma - nežinau. Tardytojas, 
slykstus žydas, su didžiausiu-itatirtimu pribėgės prie manes kirto 
per galva, o paskiau griebe ant mano kaklo esnati salika ir eme 
smaugti. įspūdis neaprašomas. Vienai vidurnaktyje tarp trijų žvė
rių smaugiamai ir mušamai.

Kartoju tik viena ir ta pati atsakyma - nežinau. Panašus 
mano atsakymai kiekviena karta sukeldavo didžiausia keiksmu aud
ra. Ir si karta be to neapsieinama, Tardytojas žydas griebėsi su 
didžiausiu cinizmu išnaudoti savo auka, kaip moterį. Tačiau susi
laikė ir p radėjo tartis tarpusavyj, kuris pirmas, Ju žodžiais 
tariant, pradės ... Tarėsi koliodamiesi ir blevyzgodami tokiais 
žodžiais, kokiu as nebuvau dar gide jus i savo amžiuje ir kartoti 
nesiryžtu. Tai - Specialus aukštosios rusu kultūros terminai,

Susitarė del pirmenybes, jie išėjo, palikdami mane su ver
tėju, kuris buvo švelnesnis ir nuo bendradarbiavimo buvo atsisa
kęs, Sėdėjau ilgai nežinodama, koks likimas laukia manes. Vėliau 
atsigavusi, pradėjau -pamažu pas vertėja teirautis, ar jie gali su 
manim taip pasielgti (t.y. prievartauti). Jis davė atsakyma, kad 
toki smurtą draudžia Įstatymai ir kad as galinti skustis virsi - 
ninkui. Pasikalbėjimo metu iejo tarnautoja žyde ir tariamai uz - 
migo. As jos buvimo tikslą supratau ir pasikalbęjima nutraukiau. 
Po valandėlės žyde išėjo. Tuojau iejo vienas tardytoju ir Įsake 
mane išvesti. Taip laimingai baigėsi pirmoji kančių ir nerimo 
naktis. Tačiau kita diena vertejas,.kalbėjęs su manim, buvo smar
kiai nubaustas. Ir ateityje jo niekad nepalikdavo vieno su manim. 
Mat, ir savo tarnautojais jie nepasitiki.

Diena is mano bondrakanciu kvįete kai kuriuos vyrus tardy
mui, Jie visi grįždavo išvargę ir sverdėdami. As pradėjau stebėti 
aplinka, norėdama patirti, su kuom turiu reikalą. Pastebėjau, kad 
tarp suimtuju maišosi du neaiškios išvaizdos tipai. Jie vis steng
davosi kitus Įtraukti 1 bendra kalba apie savo ir ju nusikaltimus.
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Vyrai nuoširdžiai kalbėjosi su jais. Tačiau as, tu tipeliu 
kalbinama, daviau suprasti, kad suprantu, kas jie per vieni. 
Stebėdama juos, pamačiau, kad nuėjus tardytojui i išviete, tuo
jau prašosi ten ir abu tipeliai. Grįžta negreit. Pastebėjau taip 
pat, kad vienu ir tuo pačiu laiku jiems atneša ta pati moteris 
skanius ir Šiltus pietus. Laisvu laiku kazka įtartinai kalbasi. 
Viena kita ju pokalbi pasisekė nugirsti ir mano Įtarimas pasi - 
tvirtino - jie buvo NKVD šnipai, Pagailo draugu ir as juos labai 
atsargiai ir nežymiai, mat, buvau stropiai sekama, pradėjau Įspė
ti, kad pasisaugotu. Lindynėje radosi tylu. Tipai pasijuto esą 
išskirti. Ir po trumpo laiko juos is lindynes isvede. Galėjome, 
ramiau at sikvepti, bet neilgam, nes tuoj įleido kažkokį Įtarti
nos išvaizdos čigoną. Sis, dedamasis girtu, tuoj užmigo netoli 
manes. Stebint aiškiai matėsi, kad ir sis tik dedasi nekaltu , 
nes visa laika stengėsi išgirsti kas kalbama. Neilgai ir jis bu
vo pas mus. As jam alsk. iai daviau suprasti, kad mes žinome jo 
užmačias ir patariau nevargti. Taip po keliu valandų mano atsi- ■ 
radimo kameroje, buvo išgabentas ir trecias snipas.

Praėjo trys paros ir mane vėl isvede tardyti. Tardymą pra
dėjo vėl kapitonas Bulchin. Pasodino pries save ir liepe nejudant 
atsakinėti i jo klausimus. Kol klausė biografiniu žinių, viskas 
ėjo patenkinamai, bet priėjus prie mano kaltinimu, vėl prasidėjo 
ankstyvesnieji koliojlmai ir plūdimai. Tai truko tris dienas ir 
tris naktis. Tardytojai keitėsi, o as privalėjau sėdėti nejudė
dama: tris paras be poilsio, be miego, be maisto... Galva pradė
jo uzti, akyse mirgėjo kažkokį ratilai, ausyse cypė... Paskuti
nes jėgas sukaupusi, galvojau, ka turiu sakyti.

Trecia tardymo naktį nastate vidury kambario ir liepe tie
siai nejudant stovėti. Tačiau man jau truko jegu ir pradėjau 
svirduliuoti i sonus, Ateje du nuolatiniai tardytojai, kapitonas 
Bulchin ir vyr, leitenantas (pavardes neatsimenu) pradej,o mane 
stumdyti i sonus, spardyti kojomis mano blauzdas, pusti durnus i 
veidą ir tiesiai i burna. Jėgos, jaučiau, pamažu seko, o tardy
tojai vis reikalavo sakyti tiesa. Nieko neisgaudami, Įsake pa
rengti kankinimu kamera ir pradėjo geredamiesi pasakoti, kaip 
jie mane nuogai išrengsią ir liepsią mongolui daryti su manim, 
ka tik tas panorėsiąs. As nieko neatsakiau, tik leidau, suprasti, , 
kad busimi kankinimai manes nejaudina. Kankinti nevede, bet Įsa
ke parengti masina ir sake vesią sušaudyti, jei as nesakysianti , • - 
tiesos. Leido puse valandos apsigalvoti, o tardytojai be atvangos 
svaigino mane durnais. Po pusvalandžio privažiavo prie duru masi
na, ir Jie vėl paklausė mane, ar as jau apsigalvojai. Atsakymo ■ 
nebuvo. Tuomet nuvede i masina ir du žiaurios išvaizdos tardyto
jai palydovai atsisėdo salia is abieju pusiu. Maloni kelione,.. . 
Dvasioje buvau sutikusi su viskuo, tik gailėjausi,- kad permaza 
buvau padariusi savi mirčiai pateisinti. Masina ilgai važiavo ir 
sustojo prie tu pačiu duru... Mane vos pajėgiančia paeiti vėl nu- 
vedei ta.pačia tardymo kamera ir paliko tarp penkių sargybiniu. 
Uz stalo miegojo kapitonas. Po išgyventu ispudziu .neužmigau, nors 
buvau nuo suėmimo dienos dar nemigusi. Rytojaus diena gražino vėl 
atgal i mano landyne. Taip pasibaigė pirmoji tardymo dalis.
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Antroji dalis - linksmoji - prasidėjo piršlybomis... 
Tardytojas uz mano pinigus, kuriuos atėmė laike, kratos, nupirko 
svaigalu ir pradėjo girtuokliauti, versdamas ir mane kartu gerti. 
Prie stikliuko dėjosi esąs labai švelnus ir mandagus. Citavo iš
traukas is partizaniniu dainų, stebėdami, koki ispudi jos man 
padarys, Gyre mano groži, išminti ir kantrybe, nesigailėjo kom
plimentu. .. Dėjosi esą geriausi draugai, apgailestavo buvusius 
nemalonumus ir prase namirsti, kaip buvusius nesusipratimus. To
kiai damai, kaip as esą dera tik apie meile ir groži kalbėti.

Staiga "sugedo" elektra ir vienas budeliu bandė atvirai Įro
dyti savo meile, bet nepavykus, Veido grizti i landyne. Kita 
diena ... piršosi kiti ir net baigiant... majoru. Piršlyboms ne
pavykus, paliko mane viena atskiroje kameroje ir leido pailsėti. 
Nublat atsiųsdavo viena kita šnipą, tariamaji suimtaj.1 pasikal
bėti su manim, išprovokuoti. Perej o eile Įvairaus raugo tipu. 
Jie žiurėjo i mane, as i juos. Vieni kitus gerai Įsižiuręjom ir 
ligi šiol, aciu Dievui, nesusitikom.

Atlikę visa pagal plana numatyta tardymą po pustrečios sa
vaites paleido su sąlygą, kad dirbsiu ju naudai,

194.............m....d. vėl buvau suimta bažnyčioje visai atsitik
tinai, suimant mano seserį. Si karta suėmė ...NKGB Įstaiga, Čia 
išgyvenau trumpesni kančios laikotarpi, neskaitant dvieju mene
siu kalėjime. Abi su didžiausia apsauga nugabeno i NKGB būstine 
ir prasidėjo tardymas.

Mano akyse skaudžiai sumuse mano seserį, jau darydami kra
ta, Vėliau mudvi isskyre. Kur ja patalpino, as nežinau. Spėju, 
kad karceryje, nes ir man teko ten dvi paras pabuvoti. Karceris 
tai maža landynele be langu, be sviesos. Grindų plotis toks, kad 
vos galima atsisėsti; atsistoti tiesiai taipgi nėra kur. Pirma 
karta ten patekės jautiesi žmogus lyg karste. Vėliau perkele i 
kamera Nr, 13. Langai iki puses užmūryti. Vėdinimo jokio, karsta, 
moterys alpsta.

Naktimis taip pat negalima pailsėti, nes vyksta tardymai. 
Viena naktį ir as buvau smarkiai tardoma ir mušama per pečius 
geležiniu rimbu, per galva ranku smūgiais. Tardytojas atsisėdės 
priešais, arti, kad negalėčiau pajudėti, su kojomis, apautomis 
batais, spaude man kuju kulniukus ir šiaip blauzdas, kuriu ilgai 
stovėjo randai. Po siu smugiu prasidėjo pas mane kraujoplūdis, 
likau visai silpna. Po keliu dienu, akystatos proga, mačiau savo 
seserį. Ji jau buvo gyvas lavonas. Veidas baltas, kain lavono, 
pati vos begalėjo svirduli uodama paeiti. Aiškiai matėsi, kad bu
vo smarkiai nukankinta. -.4

Musu kameroje buvo mergaite is anksčiau suimtuju, visa 
žaizdota nuo mušimo. Ji pasakojo, kaio ja tik suėmus smarkiai su
muse, o paskiau isnese be sąmones 1 .,.miestelio rinka, sviede 
tarp esančiu ten partizanu lavonu. Mergaite atsipeikėjo, tačiau 
vosnemire is baimes. Dabar kankinasi nuo zlizdu ir sielvarto 
del suimtuju tėvo ir brolio. Vėliau paaiškėjo laike teismo, kad 
jos brolis vos gyvas buvo atgabentas i teismą, nuteistas mirties 
bausme. Tėvas taip pat su išmuštais dantimis, nukankintas, isvar-
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gintas, vos gyvas, nuteistas 10 metu. Baisi šeimos tragedija.
Po dešimties dienu atsiduilau kalėjime. Čia buvo klok ge - 

riau, nes buvo baigtas tardymas, kuris per daug mane nepasmerke, 
nes nebuvo Įrodymu, o mudvi su seseria išlaikome smūgius. Labiau
siai nukentejo sesuo. Tačiau ir nerasdami Įrodymu, nepaleido ir 
su laiku tikėjosi rasti nauju Įrodymu.

Apie kalėjime praleistas valandas rei&etu daug parašyti, 
tačiau nenoriu būti nuobodi. Ryte gaudavome duonos apie 350 gr., 
o duodamos sriubos ir lietuviškas gyvulys nenorėtu esti...

G-ulojome ant purvinu grindų kameroje po 5O-6į? moterų, Buvo 
ten politiniu kaliniu, vagiliai ir daugiausia recidyvisciu rusiu 
moterų, kurios veik visos sirgo venerinėmis ligomis, o reikėjo 
kartu naudot.is bendrais indais... Triukšmas, keiksmai ir nešvan
kios dainos lydėjo kiekviena ju žodi...

Rašau trumpai, nes perdaug skaudus atsiminimai ir perdaug 
fantastiški, kad galima butu juos visus šiandien prisiminti ir 
surašyti,..

Sibire mirė šie lietuviai karininkai: gen, Gerulaitis, 
pulk. Stankaitis, pulk. Dabkus, pulk. Dauksys, pulk, Šklėrius, 
pulk. Breiraolis.

Be teismo išvežt’ gen, Zaskeviciaus, gen. Barzdos ir gen. 
Velyklo likimas nėra žinomas,

Istremime gyvena gen, Juodisius, gen Žilys, pulk. Sidzi
kauskas ,

demokratijos esme.
( Tikrosios demokratijos pagrindai. Is Popiežiaus 

Pijaus XII kalboj pasakytos 1944 m, Kaiėdu proga.)
Pakankamai sveiku ir vaisingu dvasiniu bei moraliniu pa

linkimi!'taūirs rf-c los savyje suranda dvasiniu demokratijos vado
vu ir statytoju; dar ir pasauliui gali ju duoti. Tie asmeny s, tais 
palinkimais gyvendami, moka juos paversti gyvenimo tikrove.

Tačiau ten, kur tokiu žmonių stinga, ju vieton atsiranda 
kiti, kurie pelitine veikla paverčia garbėtroškų kovos lauku, 
rungtynėmis tikslu laimėti ka nors sau, savo kartai ai’ klasei. Tu 
ypatingu privilegijų besivaikydami, Jie namirsta bendrąjį laba, 
ir sudaro jam pavoju.

Sveika, nekintamais prigimties Įstatymais, dėsniais ir ap
reikštomis tiesomis pagrista demokratija visada ryžtingai prie
šinsią tai pragaiščiai, kuri valstybes istatymdavystej. suteikia 
neribota ir nepazabota valdžia ir tuo budu, nors ir palikdama ap
gaulinga kauke, demokratine valstybes forma paverčia absoliutine 
sitema.
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KRIZE
Turėjo visgi nraslinkti apie penkeris metus laiko, kol Va

karu pasaulis suprato, kad antrojo pasaulinio karo "nuoširdus 
bičiulis", Sovietu Rusija, niekuomet nebuvo nuoširdus ir nie - 
kuomet nebuvo jo "bičiulis", bet visuomet buvo ir yra arsus jo 
priešas. Antrojo pasaulinio karo laimėjimus tas "bičiulis" su
naudojo ir tebenaudoja sau sustiprinti ir Vakaru pasauliui su
silpninti?

Mums, (vakariečiams) buvo džiugu girdėti apie Atlanto 
Pakta, Korėjos kara, Amerikos atsiginklavima • ir Europos vals
tybių apsiginklavimo planus, kurie jau jau turėjo būti pradedi 
vykdyti. Mes emem jaustis stiprus ir saugus esą, •

Rodos, nebuvome isigande, ne Kinijai isivelus i Korėjos , 
kara. Priešingai, turėjom pagrindą manyti, kad kumunistinio pa
saulio uzmaciu vaizdas bus tiek isryskintas, jog Vakaru pasauli 
neatsiras tokiu atsakingųjų valstybes vyru, kurie jo nepastebetu 
arba skirtingai iriterpretuotu.

Deja su Atlanto Pakto "vykdymu" sekęs! viskas gerai tol, 
kol buvo rengiamos konferencijos, sudaromi komitetai, komisijos- 
ir 1.1. Korėjos kare vyko viskas gerai tol, kolatrode, kad tai >■ 
bus palyginai nesunkus.žygis. Bet paaiskejus, kad Atlanto pak
to vykdymas negali būti aprėžtas vien komisijų posėdžiais pato
giose kekese, bet reikalauja atsisakyti nuo daugeliu patogumu, . 
kai paaiškėjo, jog karas Korėjoje yra tikras karas, kokius j’au’ 
esame išgyveno artimoj praeity, pradėta j ieškoti savųjų tarpe . 
ne tiek didvyriu, kariniu ir politiniu genijų, kiek kaltininku, 
o gal ir nusikaltėliu. ' . • .

Tokiems surasti,paprastai daug pastangų nereikia. Štai 
jie jau ir yra.

Taip atsitiko su Mac Arthuru Jungt. Amer. Valstybėse. 
Panašus procesas vyksta Didžiosios Britanijos vyriausybes sluok' / 
sniuose. c

Bet Mac Arthuras, kaltininkas, isllpes is lėktuvo San 
Francisko ar Vašingtono aerodrome, nėjo pėsčias, nepūstebetas, 
su cemodaneliu rankoje, bet buvo sutiktas ir palydėtas raillo- 
niniu entuziastingu miniu, kokiu Jungt. Amerikos Valstybes savo 
istorijoj nebuvo mačiusios.

Panašiai, atrodo, gal atsitiks ir Didžiojoj Britanijoj. 
Kai kraštas prieis prie nauju Parlamento rinkimu, tada pa’aiskes, 
kad "kaltininkai" nestovės vargšai vieni "Juozapato Pakalnėje"', 
bot ju užpakaly džiugaus milioninos minios.

Ka visa tai reiškia? Tai reiškia, kad šiuo metu Vakaru 
pasauly vyksta skilimas. Jis skyla per visa žemos rutuli Vakaru 
kultūros pusėje ir kol kas skyla gana giliai.

Akylus seniai galėjo pastebėti mažus, gal ir esminius ne
sutarimus tarp Jungt. Amer. Valstybių ir Didz, Britanijos, pav., 
Kom. Kinijos oripazinlmo ar nepripažinimo klausimu, dol karo ve
dimo budu bei metodu Korėjoj etc.
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Bet šiuo motu tarptautinlai nesutarimai pagilinami naujais 
ir labai žalingais nesutarimais pačiose valstybėse no tiek vi
daus, kiek užsienio politikos klausimais.

Mac Arthuras siūlo, nors kiek ir rizikingus, bot gal tik
rus greito Korėjos karo užbaigimo metodus. Kiti, su juo nevisai 
sutinka, bijosi rizikos Ir veikiau linko, kad ir i ilgesni kara 
Korėjoj.

Kairysis Didz. Britanijos darbiociu partijos sparnas pa
sipriešino didesnes krašto ginklavimo apimties programai krašto 
socialines geroves saskaiton. Kraštutinioj i darbiociai greičiau 
pageidautu socialine tautos gorovo neapsaugota, nogu kad apsau
gota kad ir mažu materialiniu nepatogumu kaina.

Nesvarbu tuo tarnu i'špresti kieno nuomone čia klaidinga 
ar teisinga. Svarbu tik pažymėti ir išryškinti, kad siais nesu
tarimais ir ju skeliama praraja Vakaru pasaulį gali džiaugtis 
tik vienas chaotiško pasaulio partneris - pati chaoso kūrėja, 
Sov, Rusija,

Šiandien dar sunku pasakyti, ka sios naujos pavojingos 
nuotaikos laisvam Vakaru pasauliui gali atnešti. Butu paVojln- 
giausia, jeigu sios nuotaikos liktu ilgam tarpui sudrumstos ir 
butu drumsčiamos plačiau ir giliau su sovietu agentu užmaskuota 
pagalba bei parama, Didele katastrofa grėstų Vakaru kultūrai. 

Reikia tikėtis, kad Vakaru Europos ir Amerikos vadai 
greit susipras ir nuotaikas praskaidrins. Tačiau kol kas telie
ka konstatuoti, kas Laisvasis Vakaru pasaulis pradėjo nauja dva
sines ir materialines krizes faze.

MAŽOJI LIETUVA VOKIEČIU PARODOJE

Vokietijos vokiečiu reikalams minitorija ir Berlyno ma
gistras didžiulėse Berlyno muges patalpose! suruoso propagandine 
paroda, pavadinta "Vokiečiu Tėvynė Rytuose",

Didele parodos dalis paskirta ir Mažosios Lietuvos siau
rinei daliai - Klaipėdos kraštui. Žiūrovui pateikiamas didelis 
Klaipėdos krašto zefliolapis su suvokietintais Klaipėdos krašto 
lietuvišku vietovių pavadinimais.

Specialus tai parodai parinkti vokiečiu dailininku paveiks 
lai rodo gražiausias Klaipėdos krašto vietas. Milžiniškose nuot
raukose parodyta Nida, laivai, kopų žvejai ir mergaites,’-Stovin
čios figuru grupes vaizduoja visa zvoju seimą. Daug žiūrovu prit
raukia natūralaus dydžio iškimštas briedis.

Specialiame skyriuje žiūrovams rodomos net spalvuotos fil- 
mos, kuriose matosi Klaipėdos kraštas ir Kursiu kopos.-

Šia paroda lanko ir daug svetimšaliu. Ji greitu laiku bus 
rodoma visuose Vakaru Vokietijos miestuose. Kaip matyti, Vokie
tijos vyriausybe, nesigailėdama tokiai milžiniškai parodai pini
gu, tikisi is jos didelio propagandinio laimėjimo. Tenka dar pas
tebėti, kad paroda ypatingai džiaugiasi Klaipėdos krašto vokie
tininkai , _ . . ’ > ?

( Is ‘Keleivis")
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pasirengimai didžiajam karui.

PirmojikPasaulinlo Komunizmo kruopščiai parengta ir Įvyk
dyta ginkluota agresija Korėjoje savaime prislopino visus "šal
tuosius" karus ir išryškino viena "kąrstaji". Korėjos karas, ku
rio metines galėsime minėti s.m. birželio men. juk yra tuo tarpu 
mažo masto treciasis pasaulinis karas. Ar jis lainsniskai isaugs 
| d i d i j i pasaulini kara,. sis klausimas ir toliau lieka at
viras. Tuo tarpu "karo ir taikos" klausimas tebera ir bus didžių
jų valstybių diplomatijos žinioje ir galioje.

Tačiau jei sis klausimas bututik karinis, galima butu 
tvirtinti, kad sparčiais žingsniais einama nuo mažojo i didi ji 
kara. Štai pažiūrėkime, .kokie milžiniški kariniai pasirengimai 
vykdomi abieju kovojančiu pasaulio milžinu - Jungt. Amer. Valsty
bių ir Sov, Rusijos,

Duomenys pagal "New York Times".

J, A. Valstybių karinis pajėgumas -skaitmenimis.

I) Siekiami kontingentai skaitmenimis taugimo stadijoje)

Žemyno kariuomene.. * . 1,300.000
aviacija .................  ,1.000.000
laivynas .................... 750.000
laivyho pėstininkai.. 200.000
tarnybos ................. .. , 250.000

viso 3.500.000

2. ) Siekiamas kariuomenes junginiu kiekis;
1951*m. vasaha norima turėti 18 divizijų atskiri 

stiprinti pulkai (regimental combat team) = 24 divizijų vertes.

3. ) Aviacija; (siekiamas tikslas): 95 gruues (po 50 lėktu
vu kiekviena). Parengtyje; anie 9000 lėktuvu;

rezerve : " 8000 "
Pagrindinis domesys kreipiamas i strateginio bombardavimo 

aviacija. Šiuo metu turimą B-36 greitu laiku numatoma pakeisti 
B-5'2 ir sprausmlniu B-47.

4. ) Laivynas; milzlniskas. Aktyvioj tarnyboj plaukiojančiu 
lektuvnesiu priskaitoma iki 25, kuriu 3 didžiulio tipo ir 9 Es
sex,

5. ) Metinis Opaujokais prieauglis; adė milijoną,

6. ) Siaurės Atlanto Pakto siekiamas divizijų skaičius;

4o-.ro (1952 m* gale).
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7. ) Turkija: 30 divizijų.

8. ) Jugasiavija; (?) 32 divizijas.

9. ) Naujoji sąmata:
71.600.000,000 dol,(apie 16% krašto pa-• 

j amu). Senoji samata - 47.210.000.000 ( apie 6% krašto pajamų). 
Naujoji samata 78% prašoka senąją.

Naujos sąmatos karine pozicija: '48.900.000,000 (69% visos' 
sąmatos)/ kuriu 41.400.000.000 skiriama saviem karo reikalams ir 
7.5OO.OOO.OOO draugams stiprinti. Didesne sios pozicijos dalis 
skiriama karo medžiagai. Palyginti su praeitais metais draugams.:* 
stiprinti pozicija yra padidėjusi 2.700.000.000, =

SOVIETU KARINIS PAJĖGUMAS SKAITMENIMIS.

1.) Turimas ginkluotas kontingentas:

Žemyno kariuomene .... 2.500.000 
laivynas ........ 500.000 
aviacija .......  500.000 
MVD ir MGB .......  500.000

Kariuomene suvesta i 175 divizijas, apie 8.000 kovotoju 
kiekvienoj (Amerikos divizija dvigubai didesne) H- korpu ir armi
jų palaidi vienetai.

į divizijų motomechanizuota. Kelios divizijos parašiuti
ninku tipo. Spėjamas tanku kiekis: 40.000,

Dislokacija; apie 30.divizijų vakaruose, anie 30 divizijų 
Tolimuose Rytuose, likusios krašto viduje.

2. ) Aviacija: apie 20.000 lėktuvu, kuriu anie 5000 B-29 !- 
tipo ir paie 1000 sprausminiu naikintuvu (geriausias MIG-15), 
Daug dėmesio kreipiama i tiesiogines paramos aviacija,.

Organizacija: (a) tiesiogines paramos aviacija (3 korpai);
(b) naikintuvai (3 korpai);
(c) strateginio bombardavimo aviacija (3 kor

pai) 5
Kiekviena korpa sudaro 3 divizijos,is 3 pulku kiekviena 

(po 3 grupes), Lėktuvu kiekis grupėse Įvairus: pav, naikintuvu 
grupėje 50, o strateginio bombardavimo grupėje 30,

3. ) Laivynas: Menkas, išskyrus povandeninius laivus, kuriu 
sovietai turi per 300 (30-50 Schnorkel tino).

4. ) Metinis naujoku prieauglis: 1.500,000 - 2.000.000 (pa
lyginti su USA, jaunuju kategorijos skaičiai žymiai didesni).
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Tikros karo tarnybos laikas; žiūrint ginklo rusies, nuo 2 
iki 5 metu.

5. ) Antro pasaulinio karo patyrimą turis rezervas;
10.000.000 plius 12.000,000 iki 15.000,000 11 antros linijos" kariu 
(imamai su moterimis).

6. ) Satelitai; mažiausiai 50 divizijų verte.

7. ) Kinija; apie 2.000.000 pakenčiamai apmokytu ir orga
nizuotu kariu.

Atsakingos Jungt. Amer. Valstybių viršūnes mano, kad viso 
karinio plano Įvykdymui reikalinga 1-j metu laiko. Po to pasaulio 
karinio pajėgumo santykis butu toks, jog vienas Jungt. Amerikos 
Valstybes galėtu atsverti ne tik dabartini komunistini pasauli, 
bet ir visas kitas nekomunistines valstybes drauge paėmus.

Bet ar tie 1į- metu nebus per ilgas laiko tarpas? Ar per 
ta laika Sov. Rusija nesugebes pasiruošti dar daug pranašiau, 
negu ji -oasiruosusi dabar? Štai čia kyla svarbi laiko problema. 

Šia laiko problema svarstant, Vašingtono virsunese tebesi- 
reiskia dvi skirtingos nuomones: vieni (jaunosios kartos genero
lai) reikalauja preventyvaus karo, ilgai neatidėliojant; kiti 
(senesniosios kartos generolai) pataria nesiskubinti, pirma ge
rai pasiruošti.

Tuo tarpu vieni ir kiti gal ir turi lygius sansus. Bet, 
nežiūrint tu nuomonių skirtumo, vieni ir kiti sutinka, kad ruoš
tis karui reikia ir laiko beliko nedaug.

J.A.V. UŽSIENIO POLITIKOS TIKSLAS.

Prezidentas Trumanas 1951 m. vasario 7 d. šitaip nusakė 
pagrindini JAV užsienio politikos tikslą:

"...sulaukti, kad žmones pasaulyje turėtu dalyku, kurie 
gyvenimą įiadaro verta gyventi, ir kad

jie gyventu pagal morales kodą, kuri mes tikime"...
Tam tikslau pasiekti JAV turi galutinai pasiryžti imtis va

dovauti pavergu tautu išlaisvinimui.
Atrodo, kad JAV tuo keliu jau ryžtasi eiti.
Atvykęs Amerikon Dr. K. Grinius Now York City burmistro 

Wioliam O'Dwyer suruošto priėmimo motu pareiškė: '♦... Tautos 
negali būti nužudytos. Jos išnyksta jeigu nustoja noro gyventi.*;.
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IS LIETUVIU REZISTENCIJOS ARCHYVO.

Pogrindžio soaudos balsas.

"Laisves Kovotojas11 Nr, 19, 1944 m,

"Bukime Garbingi.
Esame jau karta pasisakė, kad sveikoje vi

suomenėje neišvengiamos kelios politines sroves. Nuo tautos ir 
visuomenes subrendimo politiniam gyvenimui priklauso, kad tu 
grupiu ar sroviu butu galimai mažiau ir kad politinis gyvenimas 
butu kūrybingas, o ne žalingas. 0 tautai padaroma daug žalos, 
kuomet viena kuri srove laime j ima bando iškovoti saugi, o ne tau
tos, interesus aukščiau statydama, arba kai ji pasirenka negar
bingas kovos priemones. Tokiomis negarbingomis priemonėmis lai
kome piktu nepagristu šmeižtu arba išoriniai nekaltai atrodančiu 
gandu arba abejonių paskleidimą apie kitu sroviu žmones ar 1b 
viso jokiai politinei partijai nepriklausančius asmenis, slaptus 

. laikrasclus, susidariusius naujus sąjūdžius, kuriuos randama 
tikslu ar naudinga diskredituoti visuomenes akyse. Esą toks ir 
toks esąs "nepatikimas" ar "neaiškios kilmes", "ne lietuvis", 
"juo negalima pasitikėti", toks ir toks laikraštis esąs "Gestapo 

'.' darbas" ir 1.1, ir 1.1.
Tokius gandus lengva paleisti, bet sunku atitaisyti. Ir tai 

geriausiai žino tie, kurie tokius gandus leidžia, Jais atkrei
piamas ir Gestapo dėmesys. Ir vokiečiu okupacijos pradžioje ne 
vienas visai nekaltas žmogus del tokiu gandu turėjo išsėdėti ka
lėjime po kelis menesius. Bukime garbingi. Ir Jei jau turime ko
kiu ginču tarpusavyje, tai pasirinkime garbingas priemones jiems 
baigti i Žinokime, kad uz šmeižtus ir nepamatuotus gandus atly
ginimas anksčiau ar vėliau ateis."

Tie žodžiai juo labiau tinka mums šiandien emigracijoje.

MOKYKIMĖS IS DIDŽIŲJŲ DEMOKRATIJŲ,

Nesutarimai musuose galimi ir suprantami. Klausimo esme, 
betgi, gludi tame, kuriuo keliu nesutarimai ir nesusipratimai 
sprendžiami. Siu metu pradžioje, politinio Įtempimo valanda pre
zidentą Trumano tautos žodis naujam J.A.V. Kongresui rodo mums 
tikra kelia.

"As prašau Kongresą vieningumo siomis kritingomis dieno
mis. Nesuklyskite del mano minties. As neprašau ir nelaukiu vien
balsiškumo, as neprašau padaryti gala diskusijai. Tik diskusijų 
keliu galime prieiti prie sprendimu, kurie bus išmintingi ir kurie 
atvaizduos amerikiečiu tautos pageidavimus. Pastatykime savo kraš
tą aukščiau musu partijų ir aukščiau musu pačiu asmeniniu inte
resu. . .
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RAUDONOSIOS ARMIJOS PAMINKLAS

Bene didžiausias pastatas, kuri bolševikai pastate Klaipė
dos mieste, yia paminklas raud. armijai Liepojos gatvėje. Pasta
tas didžiulis, is tašyto akmens, su milžiniška platforma viršuje, 
ant kurios stovi dvi prieštankines patrankos. Mieste pilna ru
sišku plakatu, garsinančiu bolševiku laimėjimus.

KOLONIZACIJOS IR DEPORTACIJOS

Paskutinio karo išdavoje Klaipėdos kraštas neteko daug sa
vo gyventoju, kurie pasitraukė i Vakarus. Pažymėtina, kad pasi
traukusiu ju tarpe daugiausia buvo vokiečiai. Ju palikti ūkiai pa
imti valdžios žinion ir kolonizuoti is dalies maskolišku, is da
lies lietuvišku elementu, I didesnes vietoves, ypatingai Klaipe
da atgabenta daug rusu kolonistu. Nežiūrint tol949 metais viso 
Klaipėdos krašto gyventoju skaičius tesieke 40$ 1939 m, gyvento
ju skaičiaus. Pačiame Klaipėdos mieste telike vos 1.300 vokiečiu. 
Visose pradžios, vidurinėse, amatu ir kit. mokyklose dėstoma ru
siškai ir lietuviškai. . „ t

( Is ’Keleivis*)

L. R. S -VE IR KITOS LIETUVIŠKOS ORGANIZACIJOS

Ryšium su neatsakingu asmenų leidžiamais gandais ir nepa
gristais spėliojimais L.R.S-vos Informacijos Biuras Santarvės 
Laikinosios Vadovybes Įgaliotas pareikšti:

L. R. S - e, turėdama rezistencinio pobūdžio tikslus ir 
vykdydama rozistoncinj, darba, nepastoja kelio niekam ir nesivar
žo su jokia Lietuvos ^eprlklausįmybos pagrindo besilaikančia lie
tuviška organizacija ar organu.

Visi L.R.S-es nariai gali priklausyti bet kuriai lietuviš
kai organizacijai pagal savo laisva pasirinkimą bei ideologinius 
ar politinius Įsitikinimus.

Kraštuose, kaip pav. , D. Britanija kur yra universalinio 
pobūdžio , visus lietuvius jungianti visuomeniškai kultūrine or
ganizacija, D.B.Lietuviu Sajunga,L.R.S-es nariai ipareigojami ja 
palaikyti ir remti. Jeigu D. Britanijoj butu L.H,S-os nariu, ku¥»i 
rio nėra D.B.L.S-os nariais, jio patariami 1 D.B.L.S-a Įstoti.

Tas pat taikoma visiems kitiems kraštams, kur yra univeraa 
šalinio pobūdžio lietuviškos organizacijos.

BIULETENIO LEIDIMAS REIKALINGAS LESU. L.R.S-E,VYKDYDAMA SAVO UŽ
DAVINIUS ,NEGALI BIULETENIO LEIDIMUI NAUDOTI LESĄS,SKIRIAMAS PAG
RINDINIAM L.R.S-ES DARBO BARUI, TODĖL VISI BIULETENIO GAVĖJAI 
PRAŠOMI NEDELSIANT UZ JI ATSILYGINTI PO 2/ (2/6) UZ KIEKVIENA NR. 
SKAITYTOJAI TVARKINGAI ATSILYGINDAMI UZ LEIDINĮ, ĮGALINS JO LEI
DIMĄ IR PATOBULINIMĄ.
Pinigus prašoma siusti šiuo adresu: Mr, K.Rozanskas, 8,Stores Ter.,, 
Storer Str, Nottingham
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