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TAUTOS SARGYBA
TREMTYJE LEIDŽIA

LIETUVOS GELBEJIMO KOMITETAS

F1 mozai Mc 11, Lapkritis 1947$

KOVOJANTI LIETUVA PRANĖS Aj
1»- Kadangi Ji kovoja už atkūriną laisvos demokratinės Lietuvos tikrąją Si 

žodžio prasme,- Ji pasmerkė nusidėvėjusias ir susikompromitavusias partijas: 
?nutĮninku,Krikdemų ir Liaudininkų.rėmusias Smetonos tyraniją ir drauge su 
jucm pražudžiusias Lietuvą.VLAK-as įkfcrėsL ietuvių Radikalų- 
demokratų .Bloką terltorialiu pagrindu.Busima Lietuvos vyriausyb 
oue bepartyv ė,lygiai kaip Vyriausias Lietuvos Atvadavimo Komitetas, 
luktirtas ne partiniais,bet valstybiniai-tautiniais pagrindais iš asmenybių,km 
veJuslų prieš Smetonos tyraniją,prieš Vokiečius ir bolševikus.

. 2.- Kadangi pasiekė mus gandai:
a) Jfad VLIK-as,dezertave.s priešingai mūs nutarimui,yra sukūręs tremtyje 

kokius tai "vadovaujančius veiksnius" su "aukščiausia (?) vykdomąją taryba" 
martiniais pagrindais su arsiu smetonberniu Lozoraičiu,sauvallai pasiskelbusii 
‘■prezidentu" ,kaipo Smetonos įpėdinis;

b) Kad 
e s lygiai

t a J a T
c) Kad

3Inoso taikos derybose 
kovo 
.nė noi
Lietuvą 
y i o n

šita VLIK-inė "vykdomoji taryba" savinas! suverenes mus tautos tei« 
kaip prieš JO metų buvo Jas pasisavinęs Smetona su savo 1 o p y - 
a r y b a; 
ši VLIK-inė ir lozoraitinė "Taryba" rengiasi atstovauti Lietuvą bu. 

Londone šių 1947 m. lapkričio mėn. pabaigoj 
Lietuvos vardu pareiškiame,kad 

niekur 
teisę ir užduoti 

užsienyje. M
t 7 

J,- Kadangi VLIK-as iki šiol nosusilikvldavo,nepaisydamas mus parėdymo,tai 
VLIK-o pirmininkas Ir visi Jo nariai bus baudžiami sulig kovojančios Lietuvės 
įstatymų.Jų byla nagrinėjama baudžiamojo VLAK-o skyriaus,Jo sprendimas bus 
neskelbtas vėliau

j a n 5 i o 
lozoraitinė 
nei kalbėti 
mūs d e

S

tariamoji "Taryba" neturi teisės 
Jos vardu,š i ą teisę ir 
logatura

-mes
Jokia VLIK* 
atstovauti 
turi
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4. - Kadangi VLIK-o sąstatan inein^ didžiumoj smetoniniai-fašistiniai gai
valai ir dabar deda visas pastangas atkūrti nedemokratinę,bet fašistinę Lie
tuvę.tęndami "smetoninę tradiciją’1.kenkta labai atstatymui demokratinas Lie
tuvos, duodami bolševikam ir kitiem mus priešam progą kaltinti,buk Lietuviai yj

- lepriaugę prie demokratines santvarkos - tai mes draudžiamo vi,.
Jiem lietuviam tremtyje remti VLIK-inius 
j c i Lozoraiti n lūs "vadovaujančius veiks
lus" atseit Jų "Tarybą" duoklšm/kurlom Jie 

Jau yra apkrovą visus išeivius, pildyti jų 
įsakymus bei parodymus,

5. - Kadangi tremtyje yra Įsikūrusi demokratiniais pagrindais -Lietu
vių Tremtinių Bendruomen š,kuri rūpinasi tremtinių reika
lais ir Juos atstovauja,tai likviduojantis VLIK-ui,sulig mus Įsakymo,visą kas 
Mečia tremtinius turi būti perduota L«T«B. ir pus& iždo,kita pusč iždo ir 
archyvo dalis liečianti politiką VLAK-o delogaturai užsieny.

6. - Kadangi VLIK-as,akiplėšiškai pasisavinęs suverenybčs teises ir prorega- 
yvas,skiria Liet.Raud.Kryžiaus vyriausiąją valdybą,priešindamasis,kad ji būtų 

’cnkama kaip ir skyrių valdybos, tai mos Įpareigojamo L.R.K. nesiskai
tyti su VLIK-o paskirtąja valdyba,kaipo neteisėta ir jos vietoj išrinkti
cisštą Vyr.L.R.&valdybą iš skyrių valdybų pirmininkų.Apie naujos teisėtos 

aldybos išrinkimą pranešti Tarpt.Raud.Kr. ir I.R.O. GenovoJ,BALF-ui Amerikoj 
.r kitom Liet.organizacijom užsieny.

V. L. A. K - as.
Gavą ši Kovojančios Lietuvos pranešimą-Įsakymą skelbiame JI ir Įpareigoja^ 

a visus Lietuvių laikraščius tremtyje ir Amerikoj JI perspausdinti.
Lietuvos Golbejimo Komitetas.

ar gresia Žmonijai ni-čias pasaulinis karas?
Si klausimą stato sau žmoniJa,sekdama pasaulinius Įvykius ir ypač I.T.O. 

□batus New-Morke.
"Nervų karas Jau prasidej o.Sovietai nesuranda bendros 

aibes su Anglosaksais.Višinskis kaltina JAV. norint išprovokuoti karą prieš 
. ’ JS.S.R. JAV. iš savo puses kaltina Sovietus už taikos sobotavimą,už skatini-

4 Europoj ir pasauly suirutes,sudarančios palankias sąlygas pasaulinei revo- 
iucijai,kurios tikslas- pasaulinis Sovietų viešpatavimas.

Suprantama,JAV.nogali daleisti SSSR.užvaldyti visą žemes rytulį,ncišsklri- 
it ir Amerikos žemyno.Tad konfliktas tarp šių dviejų galybių neišvengiamas, 
ada? Sovietai,dar nepasiruošę,žino kad laikas dirba jų n a u - 
a i.Dėlto Višinski’s isteriškai šaukia New-Yorkc,kaltindamas yankeo esant- 

■>džigateli voiny - karo kurstyto jais.Bo rods Amerikonai gerai žino,kad 1 al- 
a s dirba p r i e Č j u c s.Tad JAV~se skaičius norinčių preventyvi© 

»ro auga.
’MBullitt,buvęs JAV, ambasadorius Maskvoj,SSSR.žinovas,teigia:"jei JAV.ne- 

jslpriečins bolševizmui daba r,tai ryt bus pervčlu gelbsti Ameriką!"
Galima spėliot,kad III-čias pasaulinis karas no už kalnų.

* #
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iŠ EX-DIPLOUTIJ Į SKW7S IR DENUNCIANTUS.
Straipsnio J.S. "Dar LAK’o reikalu" proga "žiburiuose"Nr.41 

(100) 47 m. .
Mus ex-diplomatai,dikaduoniai ir parazitai,nežinodami ką daryti su Jų lluo— 

olalkiu,kurio Jiems niekad nestigo,vieni virto detektyvais,kiti paprastais pa
šutinęs rtisias šninais-donunciantals.

3tai vienas nusigyvenęs,laba* brangus Lietuvai ex-diplomatas,brangus ta pra- 
no,kad jis yr išeikvojęs labai dideles sumas ir noatsiskaitęs su UŽs.Rclk.ml- 
Lstcrija,nepatrauktas teisman ir nopasodmtas kalėjlman vien del to,kad jis 
uvo didelis Smetonos diktatūros rėmėjas,užsiima dabar.pogrindines Lietuvių ak
ijęs ir spaudos šnipinėjimu ir donunciavimu.

Kad mus cx-ų tarpo atsiranda Šnipų ir dcnunciantų,tai mus suvisu nestebina, 
et stebina mus.kad atsiranda tremtyje Lietuvių laikraščių,kurio jas skelbia.

"2iburių"Nr.41 (100) tilpo stralpsnis:"Dar LAK’o reikalu"su parašu J.S. Au
torius šio straipsnio-denunciacijos,kitaip mos jo pavadyti negalime,del to,kad 

.. is briaunas! į pogrindį ir donuncljuoja Dr.Gabrį,visai Lietuvių tautai žinomą 
eikšją - nuoširdų ir tikrą demokratą,smerkusį Smetonos diktatūrą ir su Ja ko
vojusį.Tad tam mus tautos veikėjui,pražilusiam kovose už Lietuvos laisvą ir ne- 
coitusiam savo kailio per visą savo amžių,kuo negali pasigirti pats autorius, 
10ra^reikalo,kaip jis teigia "prisidengti demokratino skraiste",

iš kur autorius gali žinoti kas veikia ir ką veikla pogrindy,Juk ten,be abe
jo,šnipai neįsiloidžiami,o jei koks pakliūva,tai ten su jais ceremonijų nedaro- 
ia,kaip ir kovojančioj Lietuvoj.

Apie kokius "laisvinimo (?) vyriausius organus" kalba autorius-šnipas? Ko
lei Jis Jų neįvardina? Ar tai butų VLIK-o smetoninių palaikų gcngė,d.czertavusl 
i.š Lietuvos?

Kokius "atsakingus organus" (?) jis mini? Prieš ką Jie yra atsakingi? Ar 
iries naują uzurpatorių-avantiuristą Lozoraitį?

Jis nerštų,kad VLAK-as pasisakytų.Ar gi VLAK-as nepasmerkė atslkartotinal 
:x-ų,VLIK-o ir Lozoraičio avantiūrą?

Ar-gi no Juokų dėta,kad viską kas darosi Lietuvių pogrindy tremtyje yra pri
skiriama vienam B-rui GabriuiiNcrs visiem yr žinoma kad Gabrys yr gabus 
ir darbštus veikėjas,tačiau mes nemanome kad jis lystų į pogrindį,Mums,kaip ir 
/Įsiem Lietuviam tremtyje turbut yra žinoma,kad Dr.Gabrys yra pagarsėjęs tiek 
luropoj.tiok kitose šalyse savo darbais ir raštais mokslo-lingvlstikos ir pricK 
storijos srytise,jis kaip teko girdėti ruošia naują laidą seniai Jau išsemtos 

jo knygos pranc.kalba apie svarbą mus kalbos priešistorijos mokslui.Tad mos ne
manome,kad Jis galėtų daug laiko pašvęsti išvystymui taip didelės akcijos poli
tikoj,kuria Jam skiria tas šnlpas-denunciantas.

Sis straipsnis pagrįstas vien spėliojimais ir neaiškiais gandais,turi aiš- 
"kaus tikslo pakenkti ir apšmeižti Dr.Gabrį visuomenės akyse.

Spėliojimas šnipo-dcnuncianto,kas dėl pogrindinių organizacijų " BAltlJos ir 
/jietuvos atvadavimo komitetų’* pagrįsti vien jo lakia fantazija .Anot Jo nėsa nei 
ialodžio-latvio,nei Keskula-esto,Jues įkūnijąs pats Gabrys,Reikia btiti besarma- 
;iu akiplėša,šnipu-donunciantu,kad teigti tą,ko Jis absoliučiai nežino.Jis,pa- 
/yzdžiui teigia,kad "Messagor balto"yr išėję tik du ar tris N-ai,o mus 
■jinlom Jų Jau yra išėję 15 N-ių ir Jie yra paskleisti visoj Europoj ir Amerikoj 
^Prezidentui" Lozoraičiui nes patartume stropesnį šnipę-suslrasti).

Kam teko matyti "Mcssager balte" (jis bile kam nėra rodomas),tas galėjo įsi
tikinti,kad visi jo N-iai yr griežtai antl-bolševikiški, juose yra tilpę daug 
medžiagos ir žinių iš kovojančios Lietuvos,-matomai, Jo leidėjai palaiko nuola
tinį kontaktą su visa Baltija ir ypač^su Lietuva.

Jeigu J.S. snipas-denunciantas teigia,kad Dr.Gabrys yra leidėjW’Mcss,b." , • 
kuris yra griežtai antibolšcvikiskas,tai kaip Jisai paskui gali teigti priešin
gą nuomonę}"Bolševikai ir Gabrys,kaip susitarę,nors ne vienodais tikslais,be t 
bet kalba viena kalbą ir vienodus metodus vartoja."
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IS kur autorlus-Snipas gall žinoti "Gabrio tikslus”,juk Dr.Gabrys bo abejo, 
su šnipais-donunciantais J.8, rūšies nesantikiauja.

Daryti išvada: "Gabrys ir bolševikai vienas kitan IŠtiosą rankas ir vienas 
kitą palaikydani bendromis jėgomis eina Lietuvos griauti ir kliudyti jos atsta 
tymo darbc«"-*Juk tai didžiausia nesąmonė,vien dėlto,kad Dr.Gabrys,kaipo tikras 
Ir nuoširdus demokratas yr pasmerkęs VLIK-o ir Ex-ų neofašietlną avantiūrą,dū
lančių pastangas atkurti Lietuvą fašistlniai-sraotoninlals pagrindąis,pripažInu 
jių lenkbomį ir snetonbornį Lozoraitį,jau pasiskelbusį "prezidentu" ,reralantii 
ilk Smetonos paliktu prieš išbėgsiant Kybartuose (?)apokrifiniu"įpėdinystės"ak 
xi (matomai i pačio Lozoraičio suki?, s tuo tu) .Del įo , kad "DriGdbryS, kovo jąs prie. 
Imetonos diktatūrą.smerkia dabar Lozoraičio ir VLIK-o neofa316tinas pastangas 
bąstl toliau smetorIną-fašištiną "tradiciją" ir besistengiančių’ vol verginti 
Lietuvą,tai lozoraitiniai avantiūristai drįsta jį lyginti su bolševikais,vien 
del to kad ir bolševikai lozo raitininkus vadina irsi fašistais.

Mesti D-rui Gabriui bjaurų apkaltinimą,kad jis "bendromis (su bolševikais) 
jėgomis eina Lietuvos griauti ir kliudyti jos atstatymo darbą" yra šmeižtas,ku 
rį gali jam mesti iš užkampio tik šnipaš-denunciantat pasislėpus po inicialais 
J.8.,pats būvąs didžiausias Lietuvos griovikas su visa Smetonos gongo ir būda
mas dabar "kliudytojas jos atstatymo" ,kaipo rėmėjas ir artimas lonkbernio ir 
smotonbornlo Lozoraičio bendradarbis,jo įsakymu ir patarimu šmeižiantis D-rą 
Gabrį "Žiburiuose" ,eubankrutijus ir nustojus eiti Lozoraičio "Balsui".

Kodol gi Lozoraitis,pats nedrįsdamas pulti Dr.Gabrį,siundo ant jo savo klap 
čiuką J.S.?

Del to,kad Dr .Gabrys, vienas žyniausiu Lietuvos veikė jų,no keltųs savo linijos 
por visą savo amžių.kovojąs su ginklu rankoj už Lietuvą dar prieš I-ajį pasau
linį karą,sužeistas,maskolių tremiamas,dirbąs su didžiausiais mus tautos žadin 
tojais - D-rais Basanavičium ir Kudirka ir dabar tęsiąs jų tradiciją,pirmutini; 
paskelbus neprigulmingo s Lietuvos obalsį 1916 ra. Europoj ir Ame
rikoj, daug lauš lai iš visų Lietuvių yra prisidėjus prie ne prigulei ingo s Lietuvos 
valstybės įkurirao.Maža to^kal pats snipas-donUnclantas J.3. ir daug kitų jam 
panašių lenkė prioš Sraotoną galvą,nes jien rūpėjo ne Lietuvaąbot jų šiltos ir 
riebios vietos^Dr.Gabrys daužė Kauno viešoj parodoj Smetonos biustą ir įspėjo 
tautą,kad tas zraoguS pražudys Llotuv ą.Deja,neapsirikoIfMus tau
tiečiai,mus nelaimei,ne įvertino prideramai pranašiško Dr.Gabrio žosto).

Del to,kad šiandien kovojanti Lietuva (žlur*"u ž tėvų Žora ą","L a i i 
vės V a r p a s" ir kitus Lietuvoj einančius pogrindinius laikraščius) yra 
pasmerkusi visus smotonbornius|išbėgusius paskuj jų "vadą" ir Žiauriai 
''skrynija" iŠ savo tarpo visus buvusius ir dabartinius diktatūrų šalininku s. Ta< 
Lozoraitis ir jo gongė,kurion Lietuva niekad nebuvo kas kita kaip tik raolžiana 
karvė, neturi mažiausios vilties būti pripažintais Lietuvoj, tuo m kuom jie akipli 
šiškai drįsta skelbtis tremtyje,

Priešingai,Dr.Gabrys,kurio nuopelnai mus tautai no nuo šiandien yra žinorai 
.visai Lietuvai,turi didžiausią pasitikėjimą visų Lietuvių demokratiškai nusieti 
čiusių tiek kovojančioj Lietuvoj,tiek trentyjo.

■ Del to D-ras Gabrys yra rimčiausias kandidatas į Lietuve f 
prezidentus ir dėlto jis yra "lozoraitinirkų” Šmoižianas> kaipo kon
kurentas.

Šios taktikos prioš 50 motų, bos Įkuriant Lietuvai, kr, i atsirado geros prezidoi 
tų ir rainis torių vietos ,1a Įkosi Smetona ir Voldemaras apšnoiŽą Dr .Gabrį "kaipo 
išdaviką" patys būdami tokiaisoDroGabrys grižus Lietuvon 1920 m. iškėlė bylą 
Vol do maru i,už kurio slėpėsi Smetona,kaip dabar už J.S. slopiasl jo "įpėdinis" 
Lozoraitis. ‘

Visi labai gerai atsimena,kad Dr.Gabrys prioš Voldemarą tą bylą laimėjo,ne
paisant,kad prieš jį liudijo Smetona su visa savo pade rm : 3mc tenione, Tūbelio no 
ir ir pats šnipas-donunciantas buvo pasisiūląs kreivai liudyti prieš jį.

Dr.Gabrys dovano jo 1935 n. Voldemarui priteistąją visose instancijc 
se bausme 15 dienų kalėjimo,kai jisai gavo nuo savo "bičiulio" Sraotonos 12 me
tų sunkių darbų kalėjimo,juoba kad jis,atsiprašąs Dr.Gabrio,pareiškė teisme,kaf 
jisai buvo Smetonos suklaidintas.;

Dr.Gabrys nenorėjo plakti parblokštąjį Voldemarą. ’
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Mos neabejojamo, kad Dr.Gabrys ir dabar sugebąs suvaldyti savo šmeižikus J.B 
ir J.Viteną "Žiburių” loidsją-redaktorių,kuris dedamas šnipo J.B.denunciaciją 
prasikalsta'notik žurnalisto otikai,bot ir paprastai'Lietuvio dorovei,bandyda
nas atskleisti mus priešams politinų mus pogrindžio akciją.Už tai jam roiks at
sakyti!

Svarbi re d.- pastaba:
Mums yra pranešta iš patikimo šaltinio,kad J.B..senu savo įpratinu,dar Iki 

šiol neatsiskaitųs prieš "vyriausius (?) veiksnius" iš gan žymios pinigų sumos 
surinktos iš tremtinių per 16-to vasario minėjimą.-

Mat,dabar Jam negalint prisitaikyti nei prie atšaldytų,ne i prie balflnlų 
dolerių,yr labai sugadl ir iš ubago atimta lazda!

Tremtiniai Bveicarijoj atsisako dabar aukauti ką nors,matydami,kad jų aukos 
nuve Ina ant šuns vuodegos.

Tremtiniai dirbantieji yr apkrauti duokle po 5 Bv.fr. mėnesiui,o nedirban
tieji po 2,5 Bv.fr.

VLAK-o BAUDŽIAMOJO SKYRIAUS ĮSPĖJIMAS.
Paskutiniu laiku yra pasireiškusi tremtyje labai smerktina tendencija neat

sakingų ir Įtartinų asmenų briautls Į Lietuvių politini pogrindi tikslu sužino 
ti jo paslaptis,© negalint jas sužinoti pramanytais spėliojimais d e n u n c : 
j u o t i per spaudą priešingos politines orientacijos veikėjus.

Toksai elgesys,smerktinas iš požiūrio olemontaršs doroves,yra labai žalings.1 
nūs tautos atvadavimo akoijaiiToki šnipai-denunciantal kovojančioj Lietuvoj yr 
baudžiami^ mirties b a u s m ciTromtyjc jie privalytų būti taip-pat bau- 
džiami.Tačiau VLAK-o baudžiamasis skyrius,kol kas nuo tokių sprendimų tremtyje 
susllaikš,bo t nusikaltusio ji Šnipai-denunciantal ir lalkrasių leidčjal-rodakto* 
rial,paskelbusieji denunciacijas ar šmeižtus prieš dirbančius pogrindy asmenis, 
bus baudžiami fizine bausme nuo 10 iki 100 rykščių.

Nubaustųjų pavardes bus Įrašytos juodojon Lietuvos k n y - 
g o n.Jie nustoju taut-garbčs yra skaitomi taut-išdavi- 
k a i s,kaipo toki nustoja politinių ir visuomeninių teisių,yra prašalinami iš 
politinio ir visuomeninio Lietuvių gyvenimo.

Bis paredimas turi retro akt y v <j galų.
Svarbi re d. pasta b a:

Teko patyrtl,kad VLAK-o baudZ*skyrius svarsto dabar bylas l.-Stanoikos buv. 
šviesos red. Stockholmo, 2*- J.Vitėno Žiburių leidėjo-redaktoriaus ir jo bend
radarbio,pasirašančio inicljalals J^Bi. Pllna pavardė šio "korespondento”VLAK-o 
baudžiamajam skyriui yr žinoma.

Sprendimą paskelbsimo sekančiam N-ry.
»*#•»*«*«

II-asai B A L P-o SEIMAS.
. . II-asai BALF-o Seimas renkasi Now-Yo^ko lapkričio 5-7 diena.Mus turimomis 
žiniomis kun,Končius visiem Įkyrėjus noris "rezignuoti" .Bet jis tikisijkad Sei
mas JĮ m a 1 d a u s,kad jis pasiliktų "prezidentu" *

Mos tiklmčs,kad Beimąs pareikalaus iš-KonČiaus prieš JI atlol&iant dotalšs 
atskaitos jo pernykštes keliones išlaidų Europoj,siekiančios 60.000 dolerių.

Atsiskaičius ar neatsiškaičius toks jam eiti Į d ž e 1 ą (kalėjimą) už Šios 
sumos išeikvojimą.

Iš kur gi BALF-as paims pinigų studentų stipendijom,Jei Končius neImąs 
a 1 g o a,eikvoja BALF-o pinigus?!
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Tautinas.

kodėl Žlugo Lietuva?
Faktų ir atsiminimų pluoštas, 1926 - 1940 rara.

2a£tąUa:
Pradedami skelbti šį veikalą, pa rašytų 1940 m. Birželio nv<n. po

' rmu įspūdžiu ištikusios n&s tautą katastrofos, me s skaitomo reikalingu pažrr,.&- 
■,i'ad jo autorius,pasigadinęs TAUTINU yr vienas žymivu^ių m” s tautos 
aiatujų, dirbąs tautos darbą su D-rais Basansvi.35 um ir Kudirka, kove Ją r;

mds spaudos atgavimą,r£ts kalbos ir tautos laisvu Ir teises revoliucijos
> su ginklu rankoje,buvč sužeistas ir ištremtas.G-ri žęu .Lietuvon 1905 m. ruj?- 

; r f.u Lr.Easanavloium sušauki ir vykd^ Did.Vilniaus Seimą Priverstas emig- 
oti užsienin ir ten nesiliovė dirbęs tautos darbą.
Plynoj o pesaullnio k--.ro metu 1914 m. Jis sušaukė J.. !\. V., Chicago J , visų Lietu- 

< kikeni Jų p®imą,kur buvo įsteigta Lietuvių Tauros T a r y b h
■f a u t c s F c n d a s.daug prisidėjusių prie mus tautos nenrlguliaybSs 

•gavimo. Grįžę a Europon 1915 nu jis sušauk* tris Lietuvių Konferencijai ?valc<o- 
JuJ.kUr būvu nustatytos gaires LJetu'.’ot atvadavimui ir kur 1916 m.Birželiu
a. Teutų Kongrese j - ruposoiu buvo pnekelbte p?.*, gultui Lietuvos neprj gul-cyu^ 
P a silsimų e karu? 1919 n*.., Jis suorganizavo plrm-iją Lietuvių delegaclią Pit-- 

uj,kuri buvo prileista prie Taikus Konfbronci ’ oa darybų, but atvykus TPor} Č t 
Jd^marui uu Yc1u,J1j pasitrauk* nesuiikda -ia£ ea 2»tki;;os.lon Lietuvos veiuž?.. s 
] j.itan orient?*ut Ją . Viciem r žinoma,kou tuodu lalkluo;.,• cs vytiausyb^J utste.

:?e,buvo prileisti prie Taikos Kurie run oiu r d.sryb'.: Ir yzižu Xa i.ie.z. t J.L.-;.a 
nkom. ueacravę nei. Klaipėdos, ku?!z nors atskirta nuo v :.ki et’. jes, pslybo ■ ■■<•.,»•.>■’,.. 
očirn.'. tarp Lenkijos ir Lietuvos,pirm te ir.uu būvu eiuxOLa pusė Sy 1 pt;

Ką -v? i-adžituD.Kodėl teks nepasisekimus? T->n<l,kad lail.ir-.o1i Lietuvos ■ • J1u- 
tb, gavus.l 1913 r.. 100 Bilijonų markių paskolą, G”.ve s-’rJš'c-a formaliu pr-ė'.. 
ikos Koru'^ren sijos daryboj? nekelti jokių revozidlkacl jų z1 ci )ns a o .’•;, S- 
laikinosios vyri ausylas delagwil.ja,kaipo prcvokiČkoj c r i c-n ''■ f- c 1,1c buvo ?u:y.. 

u J , bu 5 kotao J amu, spajooj (lw Pays 19i?.Ii.14) pabiglrdo balrų5kad ją r^jk-v;u 
'■ ar/ Gl 13 Paryžiaus -
Te.atlnaj ^rlžęu Lietuvon ię2o m. daug prisidėjo prio Klaipėdos fitvadovin-j 
gr<5'.irimo X.letu'rai fn per”'urs.3’,i ly'-'6 m. Te u tinęs , nepritardamas Sir-? g r r:-c s 

k-ai ?•-..; ;-r1 paeit rauks a-G'. ie a j/’., kur ,jls d.-t'.j va.tnjptaal^-j n-.. Iii 190,j s... 
ks.i.a .-Tau aūrmsa nrt.izi zz.tls artrsn pa^auiinlau k..ixnul. j 19>r m. grižu I.~-., r; ■. - n 
patj’rup.mas pavojau.s. Jam greet i.j oj.ksr.tenaus 3nt,fcb-',p pūsis. Idant 1 
s ta’.'.tiaetuf xiuu greslaooir .p’.-j t^vyn'd oavojau:.Bot,.;r ja . ni‘--vas nenu-ij-: 
9 .aklai pasitil'bd.anil :l teU-tca ',udu 1 - dc..,u ka_; apater-kintss, s:-o. b-..--
:::■<£ r:~rx:ia jų ramybė.:: Tautus vaia.-- grižu. 31 am T a t tau "• r'-r<„r

. l.ą J 7. n s rimo k~li3^ _. DC t , 7d ėl Lydins didelį jv pj-ujebL-7? Įsikk ”' 
' g u 1 1 ir v i d u o t i be T.i'"<.u.ko.mo/:..o pouekoj py.:.°.-. Jį ..•uvo padaryti

Jminima i, kurių, Jo laime i, ne J /ten a 3 nėr sv./kc .
l? 'o m. po atadengto sąmokslo ni'lsa -’re c?u? < y ri<'-;jm..s Lenkų ultimatumą !•? 

.'ižt.u'ju- vilnį nu s, buvo griežtai "meto’, os luuryer. !l d augumu.1 i k v i a u u- 
1 Tautiną,dalyvavo sį e am o,zyle .b“ t -.ūkia k« :.r^ Tuutln^ iro.ugų įsrb'ta&yprl- 
re ta' Su/n,vf^l prsi t???.uktl 'ždienir., kur Jų užtiki l£ pas .k--r&3. Berods, Jj s i:e- 

..■Jlp’.^ dirbęs mus tautos J L i . •> ą t.v-K mokslo, tiek puiltixos dr ” ■. o s 3,
žiu nvg-į tautiečio r’.ucB.on*,dirbau3V-' -he °, z/ang-° erti šimtmečio mus

c. u. t o 3 darbų.gerni šj.'i.-;.rč to ’v.rotau.T-i.ių ir .p-.ba.UAliię politikų-,..jos t e ■ 
ante ir ą b c u t i st a n t o. r;, r a.v 010 t-i.’.p-gi ū&ug pasi?.p<‘x.ų. unt, no- 
tinto gyvenimo, turi didelė’? re kurnąs .Tai vj’a v Asuintelrs asmuo, 3a?. ir.txę mum? 
r.iskLr.ti tikrąsias ’’Lietuvos ž'..u.p/'r.o1 pila sultis, Ji e stcv-Jd- ’“■J9 t a •„ t j., 
u r g y b o 1 per vise sa.o s(CJ’’b yra tiix’Hu t *. u t i n ■ F > V?J' J“;
autos t £ v a s, turįs teia^ visos tautos akyvai 9^ J-t ar ui liesos
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' , LIETUVIAI!

Lietuva žuvo negarbingai, ba kovos pasidavė grobuoniui. Gėdos jausmas sis- 
,ia visus Lietuvos sūnus. •Cites tautos žiu r a į muo-su parteka!

Kas yra kaltininkus šios katartrofrs?
Buvę Lietuvos valdovai nori suversti visą'kaltę ant nelemto LIKIMO,
Visiem žinomas yra gyvenimo-dosnia:
Kiekvienas turi tokį likimą, kokio jis

7 r a vertas, tai liečia ne tik asmenis, bet ir 
‘■autas.

Tad visi mes esame kalti Lietuvos žlugime !

Jeigu mes norime pakilti iš ištikusios mus nelaimes,jei mes norime atsta- 
<tj Lietuvę,tai turime pažinti mus klald as, surasti tiesioginius katastrofos 
'.rlt.tnlnkus, idant, atitaisę klaidas ir nubaudę l’altir inkus, statytume Lietuvą 
‘V--, sveikesnių ir stipresnių pagrindų.

Nors kalti mes esame vis*.,bet kalčiausi už įvykusią katastrofą,žinoma,yra 
. lūs buvę valdovai su ’'tautos vadu" prišaky visos tos partijos ir pavienx as- 

.’lens,ką rėmė Smetonos diktatorę.
Tad visų pirma mes turime kiek ilgiau apsistoti prie didžiausio mus rslii 

nds kaltininko.Antano Smetonos.negarbingai pražudžiusio Lietuvą.
—3ito man. 194o m.

SMETONOS ATSAKOMYBE.

I.
Bolševikų pasikėsinimas pagrobti LIETUVA 

1926 metais. Perversmas ir jo pasėkos.
l-al raudonasis slibinas jau buvo ištiesęs savo leteną 1926 m. pagrobti Lie- 

•ta”«tid silpnųjų bolševikė j ančių Liaudininkų r^rkų, tautos vyrai,pamatę gr-aitu 
A rėvvnel pavejų,nutarė ją gelbėti. Tu-ome t tauta dar nesuvarginta : tautos vai' 

' .VU’i’ė.įO asmens, žodžio ir susirinkimų j.ais/ę.
1925 n. Spalių m. tapo išleista Kaune "Tautos Valia",savaitraštis revellu-. 

oln_c- pobūdžio. Buvo mestas obalsis:
laisvę atgavę, neleisim Sležiavičiui ją p r a ž fį dy- 

t 1 jr atiduoti raudonajam slibinui!
"’ra +auta pritarė.Įvyko 1926 m..Gruodžio mdn. 17 d. perversmas.Nušluota ii 

bu-*- netikusi Sležiavičiaus vyriausybė.
■j”.1. ~u nušviesiu,kaip įvyko perversmas ir kokių intrigų dėka Smetona p n k] i’. 

<0 į 1 orel.1 denius" ,bet pažymėsiu, kad pirmas a i testas Smetonos,pagrobusio /al- 
d:a j 3a\o rankas,buvo "Tautoo Valios" uždarymas ,K.limaičio ir Stonkaus, lakti 
nų redaktorių ištrėmimas 5, Varnius.

ki.uk smulkiau apibūdinsiu vaidmenį xr reikšmę "Tautos Valios" dėl to,)*a< 
ji ■daugiausiai prisidėjo 1°26 m. prie .užtvenkime- raudonosios bolševizmo bango?- 
kurt įUOfllQį kėsinosi uolia ci I ie+.uvą.Bt "Tautos Valios"’paruošiamojo deib. 
s r’d •’' e ® a s ne būtų bu,rę s įm^n omas.

•atb r-evoliucinis organai, papuošę s dirvų, sudarė krašte revoliucinę nuotaiką, 
jis įrelė tautai,kad jeigu tauta nesuyjLkratys Sležiavičiaus bolševikėJančior. 
vyriausybės,tai ji nuves Llgiuvą- į rauo.cnaj'į“boV.šeVIkų pragarą.Neužmirškime, 
kad 1au tada Paleckis-,suvaidinęs dabar Lietuvos žudiko vaidmenį,buvo dešinioji

' -1 /Pnion'zin buvn tuomet Sležiavičiaut
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"Tautos Valios“ 7-tam Nr. tilpo a.a.Pr.Kllmaičio straipsnis:“verk1Izraeli!" 
Sis straipsnis buvo pašvęstas žydų atstovui III-me seime Finkelšteinui,dėlto 
tad Jie,stovėdamas Sležiavičiaus užpakaly,tąsė virvutes ir šokdino Eležiavi- 
Siaus vyriausybefkaip norėjo,orientuodamas ją 1 Maskvą.

Tai buvo Įspėjimas Finke Iš te inui Ir Lietuvos žydam nesikišti 1 mūs tautos 
.-elkalus ir liautis stumus ją 1 bolševikų pradarą .Priešingai atsieisią Iz
raeliui verkti.

Sis straipsnis turėjo būti paskutiniu Įspėjimu revoliucinio komiteto tiek 
Sležiavičiaus vyriausybei,tiek Lietuvos žydam ? iautf'S bolševikinas Lietuvą.Tai 
ouvo, tarytum, sprogusi bombą piktadėjų lizde,Jie pamatė,kad jų planai buvo ži-- 
nomi.Pasirodžius '7*tątę‘Hr;"Tautos Valios" su "Verk,Izraeli", jis buvo konfis- 
xu o tas, Sulig' FinkelSteino reikalavimo,o atsargos pulkininkas Glovackis,apsako- 
įasis redaktorius,suimtas ir uždarytas kalėjime.Buvo tai neteisėtas prieškons- 
t* tūbinis aktas Sležiavičiaus - Finkelšteino vyriausybės,laužąs asmens ir žo
džio laisvą,garantuotą konstitucijos 1920 m. str. 11 - 19.

Kyla klausimas,kodėl prie Sležiavičiaus vyriausybės žydai Igyjo Lietuvoj 
tiek galybės.Turiu atskleisti čia vieną valstybinę paslaptį,išgautą iš pačių 

•žydų veikėjų.
Teko man 1928 m. susitikti Genevoj Tautų Sąjungoė R'nnų kuluaruos su Mockinu 

vienu žymiausių žydų mažumų teisių g|tarėju Tautų Sąjungoj.Užėjo kalba apie 
žydų mažumą Lietuvoj ir plačias teises jai suteiktas,paskui apie Smetonos dik
tatūrą ir priežastis,kurių dėl buvo nuverstas SležiaviČiua.Man pasakius,kad 
'ležiavlŠieua vyriausybės silpnumas kilo dėl Jo nepakankamo rinkinių laimėjimo, 
luoklnas staiga paklausė:

-Na.jeiaa Slažiavičius būtų turėjęs daugumą Seime,tai ar būtų galėjus atsi
remti prieš jus reakcionierius?

-Žinomai
-Bet kodėl Jis nelaimėjo daugumos per rinkimus?
-žinai,tamsta,kad pas mus,kaip ir visur kitur,rinkimų pasiaekimab priguli 

nuo lėšų.Liaudininkam,matomai,pristigo lėšų. \
-Ar manai,tamsta,kad Sležiavičius išties pralaimėjo rinkimus tik dėl 

stokos lėšų,staiga paklausė manąs Mockinas,Jei btitų turėjęs pakankamai,tai ar 
bitų laimėjęs?

-Aišku, but laimėjęs.
Mockiriės užsimąstė ir po valandėlės konfidencialiai man pareiškė;
-T-ries rinkimus mes matėmės su jus Sležiavičium Berlyne,jis prašė milijono 

litų rinkimams.Mes nutarėm jam duoti pusę milljono,manydami,kad tai turi už
tekai.Gaila,kad mes jam nedavėm viso milljono,kaip jis reikalavo,-atsidusda
mas užbaigė Mockin’as.

Tai šia kur paslaptis,kodėl faktinu Lietuvos viešpačiu buvo ne Grinius,ne 
Slsžėavieius,bet‘Finkelšteinas.

\Atidengdamas šias ir kitas mūs vals t y b i n e s paslaptis .nemanau 
nustdedąs etikos.dėsniui -de mortals aut bene, aut nito 11- 
;3pte mirusius ar gerai,ar nieko,-juk Jeigu reiktų slėpti ydas ir nusi- 
*,engimus mirusiųjų valstybės vyr ų,tai nebotų istorijos.Šio dėsni< 
laikysiuos ir vėlesniam mano pasakojime).

’’ Prieš "vyriausybę" laužančią konstituciją yra pateisinamos revoliucinės ps 
priemonės,tad revoliucinis komitetas pasiuntė SležiaviČlul protestą prieš kun- 
etlturijos laužymą ir reikalavo: paleisti "Tautos Valios" atsakoma^ redakto- 
iių,atsargos pulkininką Glovackį,lr gražinti konfiskuotus laikraščio numerius<

Kai paaiškėjo III-čiojo Seimo nedarbingumas,kur tikrais padėties viešpačiai 
pasidarė grupė 13 atstovų kitataučių,pasirodė būtinas reikalas paleisti nedar 
bingą Seimą ir rinkti kitą.Deja,prezidentas Grinius tos išvados nepadarė.Ra- 
šenČiam šias eilutes teko nueiti pas Valstybės prezidentą K.Grinių,reikalauti 
Seimo palaidinio,naujų rinkimų paskelbimo ir Sležiavičiaus vyriausybės pakeiti- 
mu.Pi’Rzldantas,labai blogai painformuotas,nesiorientavo,Jis nematė revoliuci
nės nuotaikos krašte,kaipo reakcijos prieš Lietuvos bolsevlkinimą.Jis pareiš
kė,numanąs kišti -s į., valdymą ir temaną s,kaipo t ik 
ras demokrate s,b ii t 1 vien partijų arbitru.

Baigdamas savo pareiškimą jis pridūrė:
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■•žinai,Tamsta,ten kur prezidentai ar karaliai perdaug kišasi 1 polingą, 
tas neišeina tautai ant gero.

-Q ten kur Jie suvisu nesikiša,atsakiau aš,-tautai išeina ant blogo,ten 
xila revoliucija,

-Ką, Tams t a, no r i tuom pasakyti?-paklausė manąs prezidentas, keistai pažiurė- 
hjs 1 mane,

-Pone prezidente,aš daugiau negaliu nieko pasakyti,tik Įspėju Tamstą,kad 
’•■Įsame krašte yra susidariusi revoliucinė nuotaika prieš Sležiavičiaus bolše- 
rikėjančią vyriausybę.Jeigu ji nebus šiandien,ryt pakeista kita,rimtesne ir 
ioresne,galime laukti labai žalingų įvykių m’’sų valstybei.

-Gal,Tamsta,nori pakeisti Miką?-ltaringai naklausė prezidentas.
-Ne,aš 1 vyriausybę nesiveržiu,-sausai atrėmiau aš.
Tuom ir užsibaigė mano pasikalbėjimas su prezidentu Grinium.Jis nenorėjo 

tikėti,kad tauta galėtų sukilti prieš jo vyriausybę.Aš-gi negalėjau daugiau 
nieko jam pasakyti,kad neišdavus paslapties.$is pasikalbėjimas turėjo vietą 
Gruodžio 13 d.,o Gruodžio 17 d.,prieš jo gimimo dienos iškilmes,Įvyko perver
smas.

Aš atpaeakoju čia bolševikų pastangas užgrobti Lietuvą 1926 m. dėlto,kad 
.■ parodžius skirtumą su 1939 - 19^0 metų Įvykiais,kai suverginta ir užklorofor- 

muota utis tauta negalėjo jau reaguoti 1 Aziatų žabangus.Be abejo.dl- 
džiausiu kaltininku m*»s žlugimo yra Smetona,suverginęs ir užklorofonuavęs 
tautą.Jei yra skirtumo tarp Įvykių 1926m.ir 1939-40mm.,tai esama taip pat ir 
analogijos:Jei užpakaly Sležiavičiaus vyriausybės stovėjo Finkelštelnas,tai 
užpakaly “tautos vado*' sosto stovėjo žydelis J.Ilgovsky,generalinis rangovas, 
kuris po dviejų sijonų priedanga turėjo neribotą galę visoj Lietuvos Žemėj.Jo 
vaidmuo Lietuvos žlugime turėjo b'»ti lemiamas.Išaiškinti tą vaidmenį turės 
bfrtl užduotis jei ne valstybės gynėjo,tai bent istoriko.Su jc veikla mes dar 
nekartą susidursime.

Prie Lietuvos žlugimo daug prisidėjo be žydų ir Lenkų intrigos.Prie Smeto
nos “soste" buvo susitelkusi irgi stipri ,'proše-panų"kamarilė po dviejų sijo
nų priedanga ir vadovaujant "gudriam Stasiuku!".

Bet kokių intrigų dėka Smetona,apslskandalines jau 1913 m.,išbėgęs užsie
nin,užuot gynęs Vilnių ir Lietuvą,vėl pateko 1 ’’prezidentus".Pridera tai iš
aiškinti!

Revoliucinis Komitetas,susikūręs prie “Tautos Valios".susidedąs iš b e- 
partyvių civilių ir kariškių patriotų,norėjo,kaip viršui minėta palik
ti Grinių prezidentu,bet pakeisti Seimą ir Sležiavičiaus vyriausy'oę. Griniui 
atsisakius tai padaryti/buvo nutarta prašalinti Grinių,sudaryti šešiem mėne
siam laikiną vyriausybę-direktoriją iš 5 narių: 3 civilių nepartyvlų ir 2 
kariškių,pake1st! rinkimų Įstatymą ir padaryt naujus rinkimus.

Krikdemai ir TovtĮninka! sužinoję apie si sumanymą išsigando ir susibarę 
nutarė užbėgti už akių. "Tautos Valios" Revoliucinis Komitetas buvo pavedąs 
vykdyti perversmą vienam generolui (kurio pavardės aš čia neminėsiu nenorėda
mas jam pakenkti),Buvo nustatyta data tarp Kalėdų ir Naujų Metų.Buvo sudary
tas aukštųjų karininkų komitetas.Tovtininkai su Krikdemais sudar4 jaunesnių- 

• jų karininkų-leitenantų komitetą,kuris pareiškė vyr.kar.komitetui,kad jis yr 
nusistatęs paskelbti prezidentu Smetoną.Prieiti prie susitarimo nebuvo gali

ama. Tovtininkai su Krikdemais pagreitino perversmą - Gruodžio 17 d.,vietoj 
Gruodžio pabaigos.

Dr.Griniui sutikus pasitraukti iš prezidentūros.Krikdemų lyderis kun.Kru
pavičius, vargais negalais suradęs pasislėpusi iš baimxs Smetoną,jei pervers
mas nepavyktų,idant galėtų sprukti užsienin, p a s i * 1 ė jam prezidentūrą 
su sąlyga,kad jis persiskirtų su Voldemaru,Smetona 4 tai atsakęs:

-Jeigu j&s man statote šią sąlygą,tai geriau man atsisakyti nuo preziden» 
t^ros:Voldemaras mane supranta b6 žodžių - užtenka mums pasižiūrėti viens i 
kitą ir mudu viens kitą suprantam.

Akyvaizdoj Smetonos užsispyrimo,kun,Krupavičius atitraukęs sąlygą sutiko 
paskirti emetoną prezidentu.

Detaliai atpasakoju 1926 m. Įvykius,idant Įrodžius Krikdemų ir Tcfvtinlnkų 
atsakomybę emetonos diktatūros paskelbime.Berods,Krikdemai man®,pastatysią 
laikinai Smetoną prezidentu ir paskui JI nustūmę,jo vietoj automatiš
kai iškištą 1 prezldant'rą Stulginskį,"eimo pirmininką .Tačiau emetona pasiro
dė klastingesnių už Krikdemus:jis juos išstūmė iš vyriausybes.

Pridera šia dar pažym'ti,kad Krikdemam ir Tovtininkam nepavyko 1 e g a-
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1 i z u o t i perversmą Seime,nsva rankant. Smetoną prezidentu, stigo vieno 
balso abscliut^e balsų daugumos ėuda tyrui, pas.' traukus iš Šalmo 13 mažumų ats
tovų ir Liaudininkam ir Sooir.l-Der okr ■’■.am baltuojant prieš.Tad Smetona nei 
vienos dl'jnoe nebuvo teisėtu prezidentu.

■ - Krikdemai,1925 m. sulaužę pagrindinį Lietuvos įstatymą - Visagalio Die
vo vardu paskelbtąją 1922 m. Konstituciją.pasirodė bb 1 o g a i s k r i kš- 
ct©ni mie ir dar blogesniais demokratais.

Kas bu/vo Smetona,m’*’s tauta gerai nežinojo tik girdėjo,kad jis buvo 
pasiskelbs 1919 m. laikinosios vyriausybes prezidentu,kad jis 1920 m. Stei
giamojo ‘Seimo buvo prašalintas iš vyriausybes.Bet koks buvo tikras jo vaidmuo 
Lietuvos karime,mažai kas žinojo.(Plačiai apie °m. vaidmenį rašau II,III ir 
IV tt^ r/iano atsiminimų "Tautos Sargybo j",kurie netrukus bus spausdinami.)

Tači au,buvo tautos vyrų pažinojusių tikrąjį Smetonos veidą,Jie įspėjo III 
*eimą rjerlnkti Smetonos prezidentu,kaipo savymeilos,trokštančio garbes ir 
"unarų’1,menkos sielos bailį ir žiauraus biido žmogų.Generolas Ladyga.vienas tų, 
ką ruc perve^smą.griežtai priešinosi Smetonos prezldent’*’rai,teigdamas:- 
‘SmeV pna.tai sutrūnijusi kepurė,pilna parazitų, jeigu Lietuva bus šia kepure 

- apvo: ,ta,tai visa Lietuva bus užkrista parazitais". Deja,ši pranašyste daugiau 
negu pilnai išsipildė.šis gene roles,vienas gabesnių ką turėjome,uz šį posakį 

Jjuyc, iš kariumen^s prašalintas ir išsiųstas ,'kin visam Smetonos viešpatavimo 
I®- kui.

Dr.P.Gabrio simboliško žesto,Smetonos biusto nosies numušlmo Alekeandravi- 
cl .aus parodoj,raus tauta taip pat nesuprato,nors jo praem° pačio Dr.Gabrio buvo 
į sakiniai išaiškinta oficioze "Lietuvoj" iš 27 ir 28 VI.1925 m.

Smetonos intrigos paėrad viršų: jis pagrobi valdžią.
II.

PRIESAIKOS IP KONSTITUCIJOS SULAUŽOMAS IR TAUTAI KARO PASKELBIMAS.
Ilgai nereikėjo laukti,kad paaiškėtų tikras Smetonos veidas.Nepraėjo nei 6 

mėn. kai jis jau *mx laužyti konstituciją,paleisdamas III-jį Seimą ir nesušau
kdamas naujo,visam krašte paskelbi karo stovį.Lie tuva nebuvo kare su jokiu 
kaimynu, tai kam jisai skelM karą? Ugi m '< s ų taut e ii Visam krašte nu
tiesi savo šnipų ir žvalgų tinklą .Pastate karo komendantus.Prasidėjo, savų pi
liečių kalinimas,trėmimas į Lietuvos Sibirą - į Varnius.

Pasipurti nr's tauta iš bjaurumo... Bandė sukilti,nuversti begėdišką Smeto
nos jungą 1927 m.gegužes nv<n. Paplūdo Lietuva savųjų kraujuose:Smetonos aprlč- 
vikai.tie ką žudė savo brolius .Tauragės žudvnds savo žiaurumu yra baisesnės ir 
bjauresnės už Kražių skerdynes 1892’- m. dėl to,kad ten žudė Lietuvius Rusų ka-r 
’.ckal, o čia Smetonos aprlčnikai savo brolius.(Aprlčnikai - tie ką vergauja ir 

’ibiai pildo valdovo įsakymus,neatsižvelgiant į jų teisėtumą ir dorovingumą ir 
kę; nepripažįsta nieko kito a p r i č savo "vado")*

Dabar jau visiem buvo aišku,kas per žmogus buvo Smetona,bet buvo pervėlu 
'uc nusikratyti: jo pragariškas tinklas apėm«s visą Lietuvą, jo išlaikymui mi'is 

’ autos tyronas,pasiskelbęs "tautos vadu" .eikvojo arti fe dalies m’'’eų biudžeto.
k. buvo lėšų mokyklų statymui.Lietuvos vaikučiai turėjo lindoti nesveikose tam- 
ioss bakūžėse,bet nesigailėta tautos lėšų puošniem Smetonos baugumo Rūmams

■Zaune, kalė j imams ir koncentracijos stovykloms .politinių belaisvių kalinimui ir 
cankinimui.

III.
NAUJOS MONARCHISKOS KONSTITUCIJOS PASKELBIMAS.

Steigiamojo Seimo 1922 m.,Visagalio vardu paskelbtoji konstitucija vienu 
■’lunksnoe brūkšniu buvo 1928 m. "tautos vado" panaikinta.Jis paskelbi savąją,
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drakoniškąją konstituciją.kuria jisai sa/taosi absoliūtas monarcho teises,ta* 
~yturn,visa Lietuva bf’tų buvusi jo nuo-avae hkis.o Lietuvos gyventojai jo ver* 
gal.

Prislėgtoji Lietuva neturėjo galimybės protestuoti.Aš,priverstas apleisti • 
Lietuvą,idant išvengus Smetonos keršto ir gyvendamas laisvoj Europoj(pasiun
čiau Smetonai protesto rastą vardu supančiotos mfrs tautos,kuriame įrodžiau jo 
akto sauvallškumą,stoką juridines reikšmės ir pavojų išmetimo Lietuvos iš Tau
tų sąJungos dėl jo pauvaliavimo.Ris mano raštas nuhektografuotas pasklido Lie
tuvoj tftkstanBiais ekzempliorių.Visa tauta pritarė ir džiaugėsi kad atsirado, 
bent kas nore kas protestuoja prieš "tautos vado" monarchišką absoliutizmą. 
(Sis raštas bus paskelbtas priede ištisai).

IV.
SMETONA NORI PASISKELBTI KARALIUM.

Be juokų! Smetona,jau įsitaisęs monarchišką konstituciją,buvo nusistatęs 
pasiskelbti Lietuvos karalium,sekdamas pavyzdį Albanijos Zogu.

Tuom tikslu jis pasileido į agitacinę kelionę po visą Lietuvą,kuri kainavo 
Lietuvos iždui milijonus litų... visur buvo statomi triumfalial vartai (kol 
kas dar be karališkos karūnos),per kuriuos Lietuvos "valdovas" turėjo triumfą- 
liai įžengti į Lietuvos kaimus,miestelius ir miestus,tarytum,po didžiausio 
Lietuvos priešo nugalėjimo... Kaip-gis,ar-gi jis,paskelbęs m'»s tautai karą,ne
nugėlė jo,sukaustęs Ją į pančius?

tauta reagavo į tai visokeriopai.Tankiausiai "Vadą-valdovą" pasitikda
vo tik žvalgai ir policijos suvaryti visuomenės pasturlakai... Kai kur nei
šeidavo ir ne be juokų - pro ašaras .Pilviškiuos (Suvalkijoj),vienas kaimietis:: 
vedė karvę į jomarką.jam einant pro triumfalius Smetonai statomus vartus poll- 
clstas jį sustabdė,sakydamas:

-Kur lendi?
-Na,ar nematai,kad vedu karvę į jomarką?
-Eik aplinkui,ar nematai kad Smetonai garbės vartus statome.
-Na,kas čia tokio,ar nematai,kad aš smetonlenę v-du.
Vargšas žmogelis buvo smarkiai sumuštas qmstonos aprlčnikų ir į kalėjimą 

uždarytas,kaipo "kramolnikas"- maištininkas.
Lietuvos "vadas-valdovas" b^tų dar daug milijonų litų išeikvojęs savo agi

tacinei "karališkai" kalionei po Lietuvą,jei nebotų gavę? iš Suvalkiečių daug 
grasinančių laiškų,kur jis buvo įspėjamas,kad jis ir jo palydovai bus pavaiši
nti švininiais riešutai s,kas berods ir atsitiko,jam besllar 
kant žaliojoj arti Vilkaviškio.

Pamatęs savo nepopulerumą ir tautos panieką "vadas-valdovas" priverstas bu
vo atsisakyti nuo savo sumanymo pasiskelbti Lietuvos karalium.

Vėliau,Iš patikimų šaltinių teko patirti,kad šią mintį Jam pakišo per Zosę 
Lenkų kamarilė.Mat,pasiskelbus Smetonai karalium,bus galima apženyti 
•Ju.liuką, sosto įpėdinį su Pilsudskio dukterimi ir Unija bus vėl atnaujinta.
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KIVIRČIAI RU VOLDl^AVTJ- IR <30 /.T3TAT,-5£<.S.
Tuos tarpu Smetonos sentikiai su Ve l kiuri ėm* Gęsti.Prasidėjo varžytinės 

už pirmenybę valstybė j .Voldemaro ambicijos itjd buvo nemažos.Buvo ikftrta slap«> 
La "vilkų” organizacija,jie turėjo sudėti priesaiką prieš sukruvintą durtuvą, 
guldysią galvas ir liesią kraują už "vadą".9lpj prlesąikpjJ nebuvo pasakyta už 
:atrą "vadą” :Smetoną,ar Voldemarą. "Vilkų1 rimpatijps labjau linkc Voldemaro 
pusėn.Iš Šia pavydas,intrigos!Paseka:atentatas prieš Voldemarą tyra pėdsakų 
kad šis pasikėsinimas kainavęs gyvybę 2 .Lietuves karininkam ir keliem studen
tam, "žvalgybos” nukankintiem,-juvęs suruoštas paštų aukštųjų sferų,idant pusi- 
kr-čius Voldemaro;Zosė,nepavykus atentatui,pareiškė*

-Tą padlą (suprask Voldemarą) nei kulka neima!...
Nepavykus nusikratyti Voldemaro per atentatą,buvo pasinaudota jo išvykimu 

1P2P m. i Gęnevą Tautų ®ąjungos posėdin.Jls buvo atleistas iš pareigų ir Jo 
■’ zieton paskirtas Smetonos "švogeris" Tūbelis.Dabar Lietuvę užviešpatavo Sme

tonos - Chadakauskų padermė.
VI.

cMET0N0®< CHADtKAUSKŲ PADERME? VIEŠPATAVIMAS
ir DVIEJŲ SIJONŲ POLITIKA SU VARSAVA.

Kadangi ši padermė euvaideno labai neigiaraą,neg.arbingą ir kenksmingą Lietu
vai vaidmenį tai atseina ją kiek detaliau apibūdint i.

Chadakauskai,mišrios lenkų-totorių padermėEfbuve smulkios Liaudenskos šlėk
tos padaras.Smarkiai sulenkėjusi jų šeima buvo pagarsėjusi Lietuvej,kaipo ar
šiausi lenkintojai.Smetona,bedamas studentu atostogaudavo jų Seimoj,paskui 
psivedė su Sofija Chadakauskalte.Kiek valiau Tūbelis apsivedė su Smetonienės 
eseria Jadviga Chadakauskaite.

Aišku,lenkiško raugo nei Smetona,nei Tūbelis iš savo šeimų negalėjo išvary- 
i,ko pasėkoj,kai matysime,labai skaudžiai atsiliepė ar.t Lietuvos likimo stos 
vi aukštos ponios labai neigiamai veikė 1 

sietuvos gyvenimą ir p o 1 i t i k ą,i ntriguoda mos 
iries Lietuvą Lenkų naudai užkulisiuos ir veik
iamos iš pradžių per jų vyru s,p a s k u i per Stasiuką.

Judviejų brolis B.Chadaksuskas,kuri laiką tarnavęs Lietuvos kariumenej,tu
pėjo iš jos pasišalinti dėu.ai savo lenkiškumo .vėliau buvo Panevėžio burmistru 
r lyderiu Panevėžio Lenkų.

Tad Lietuva nuo 1929 m. ’•irto,ta rytum,šios padermės nuosavybė;ką negaleda- 
o Išspręsti gudrios švogerf.ų galvos,tai išspręsdavo "dviejų sijonų" institu- 

* . ija su žydelio Ilgovskio pugelba,gene relinio rangovo,kuris gaudavo be varŽy- 
inlų didžiumą pelningiausiu valstybinių darbų ir pristatymų,o paskui.su Sta- 

? -iuko.dviejų sijonų malone pakelto in Užs.Peik.ministrus.
Viaų veiksmų sljonlnės politikos Jų intrigų su Lenkais prieš Lie- 

uvą neeurašytum nei ant Je.ucio odos,čia busimam Lietuvos istorikui teks padė
ki daug darbo,bet butų pageidaujama,kad tai butų atlikta,kol dar tradicija gy
ja.Man čia atsieina tik pažymėti,kad dviejų sijonų politika Lietuvoj buvo la- 
^ai demoralizuojanti ir daug prisidėjo prie Lietuvos žlugimo.

Prasidėjus demoralizacijai viršūnėse ji persimetė į aukštesnes valdinlnkl- 
os Fluogenlus.Cia pasitvirtino patarlė; "žuvis pradeda puti nuo galvos!"

Kas buvo Stasiukas? Taip vadino abu sijonu Stanislovą Lozoraiti per Jų pro- 
.akciją patekusi 1 Užs.Reik.ministrus.Prie Jo karakteristikos reik apsistoti 
iek ilgiau.Kodėl toksai jo išaukštinimas? Jis neturės aukšto universitetinio 
šlavlnimo,išėjęs tik kanceliarini sekretoriaus stažą Berlyno pasiuntinybėj 

-ae "diplomatą-biznierių" Sidzikauską irgi diplomatą be diplomo,išėjusio tik 
eiverių "akademiją". Kodel-gl jis pateko i dviejų sijonų malonę? Jis buvo 

: a r s t a 1 rekomenduotas proše-panų dviem sijonam Jų a u kš 
. o s i o s politikos t i Ilsiam s .Kodėl jis,o ne kas kitas? Jis išauklėtas moti 
ips aršios lenkės416nkišk<»S6 tradicijose,buvo Ir liko sieloj aršus lenkas uat
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mijos su Lenkija šalininkas.žinoma,savo nusistatymą jis mokėjo gerai užslėp
ei,bet visi atsimena,kad jisai,būdamas gimnazistu,mokosi tikybos lenkiškai. 
?ai yra tikriausias typas kripto-lenko,slapuko,kurių mums,deja,nestinga,

Tad ar reikia stebėtis,kad jis iškeltas į Užs.Reik,ministrus energingai 
zykd'5 prolenkišką politiką.Pride ra dar žinoti,kad iš tėvo pusės Lozoraitis yr 
lydiškos kilmes:jo diedukas buvo Pilviškių žydelis Lazeris vedąs lietuvaitę 
ir pasidaręs Lozoraičiu.Jo t'vas buvo Kaune advokatu,jis stovėjo labai nuoša
liai nuo Lietuvių patriotinio sąjūdžio,bijodamas “susikompromituoti".Jis neda- 
.yvavo nei Aušriečių nei Va rp iečių sambūriuos,veltui jo 
iunelis stengiasi JI reklamuoti,kaip .iuerietį ir Varpietl.Rašančiam Šias eilu
tės teko JI asmeniškai pažinti, jis vengė viešai lietuviškai kalbėti,su savo 
žmona Jis tekalbėjo lenkiškai,kuri mus kalbą niekino ir vadino "barani jepzyk” 
- avinų kalba,Tad iš kur-gi Stanislovas Lozoraitis galėjo semti lietu-’ 
v i š k ą patriotizmą? Jo gislcse srovi žydiškal-lenkiškas kraujas, 
jis fiziniai Ir moraliai yr svetimas mus tautai.Mes randame čia Jo 
klastingumo raktą jo žydiškai-lenkiškam bude.Zos5 su Jadzia negalėjo rasti ge
resnio Įrankio judviejų klastlngajai politikai su Varšava,Stasiukas pasidarė 

/ labai veikliu nariu “prošepanų" kamarilėg.
Šios kamarilės veikla buvo dvejopa{vidujinė Ir išorinė.Pirmoji pasireiški 

.. koncesijose mus prošepanam-dvarininkam padvigubinant žemės normą iš 75 ha 1 
13? dall miškų,paliekant Jiem centrus su 3OC-.4-OO ha,neva kaipo
oavyzdttigusvukius,duodant aukštą atlyginimą buk tai už neteisėtai 

pai^^jjjj^mę,kaip antai Taujėnų Konstantui Radvilai ir kitiem.Galimitęi- 
v Tti,kad agJAfė reforma pravesta dfijppfc ratinė s vyriausybes,tikslu likvidupti 

ąroše-panų galę Lietuvoj,buvo labai tiksliai sabotuojama karaarllės.Pneše-panal 
-qXi'fegfieaMSeVoX^oBS^lV^l^sXnedve^odaffitpkaa. j uostai lakaš Lžtfdt^tys j ą

Ir sugrąžins Lietuvą-LftnkiJoS priėglobstin.'Jic'rtėa^širfka^ŠtŽsiugas nuosekliai 
ir energingai vykdė ploną Įjungimo Lietuvos 1 Lenkijos sferą.Jis bu- 
lamas Genevoj,Tautų Sąjungos kuluaruos,nuolat konferuodavo su.Beck’u,Lenkų Užs. 
Įeik, minieteriu,kas sukeldavo Įvairių kalbų ir spėliojimų diplomatinėse sfe- 

* rose,nes visiem buvo žinoma,kad diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Len- 
fi' d-jos buvo nutraukti.Kame dalykas? Stasiuko ir Bcck’o buvo nustatomos gaires, 

jei ne Lietuvos inkorporavimui Lenkijon,tai bent judviejų ankštam euartlnimui, 
jis d e r b a s ėjo sklandžiai,Jis užsibaigė gamingu Lenkų ultimatumu patie
ktu Lietuvai 1938 m.

Čia turiu atadengtl paslaptį sužinotą iš pačių Lenkų,vieno aukšto Lenkų Užs. 
teik, ministerijos pareigūno,kaip buvo paruoštas gedingaels-pe.Žeminantis Lietu
vą Lenkų ultimatumas.Viskas buvo paruošta išanksto su žinia ir pritarimu Lozo- 
/■aicio .Principas ir bendrieji ultimatumo bruožai buvo aptarti pačio Lozoraičio 
iv Beck’u Gcnevoj 1937 m.,smulkmenos buvo nustatytos galutinai sulig Lozorai
čio instrukcijų dekano Mirono ,dviem atvejais slapta važin?jusio Varšavon pra- 
tžioj 1938 m. Lenkai nemanė,kad mus tauta taip ramiai sutiks priėmimą jų uiti- 
iatumo,jie laukė riaušių,sukilimo prieš Smetoną,tame atvejy jie buvo pasiruošę 
Likviduoti Lietuvą Jėga, tam tikslui jie buvo sukoncentravę Suvalkuos, 
’ilnluj ir Gardine penkias divizijas,paruoštas pulti Lietuvą.Priėmus Lietuvai 

’ •’Itimatumą Jiem atsidarė galimybė iš lėto,pamažu absorbuoti Lietuvę,Vienaip .ar 
z ritaip Jų tikslas buvo atsiektas dėka Lozoraičio klastom.Lietuvos kriaušė buvo 
orinokusijji gatava buvo nukristi 1 Lenkijos sterblę.Tą kriaušę prinokino abu 
sijonai su gudria Stasiuko pagelta.'(Lietuvą palygino su kriauše Dmowskt’s)

Budijįg^^i^^pate Lozoraitis priėmus Smetonai Lenkų ultimatumą “atststa^djc* 
no” neva tam nepritardamas,bet nesiliovė ė j ę s pareigų. Vadinasi,kad 

viso"ki gandai apie jo* neaiškų vaidmenį,tai Jis Y o r m a 1 i "a i per
davė ministeriją Urbšiui,bet pats,nors pasiskyręs save pasiuntiniu Romoj,sėdė, 
jo Kaune iki 1939 m» ir faktinei valdė ministeriją po Urbšio firma ir priedan
ga,kol ėjo deryboA su Lenkais dėl santykių užmezgimo ir sutarčių sudarymo.

Busimo Lietuvos istoriko,jei ne valstybės gynėjo užduotimi bus Išaiškinti
a visas apyetovas Šio gėdingo akto,aiškiai pažymėjusio pradžią mus valstybės 

žlugimo*
s Ss — . —... •. wm<i • —. ■ tfiuiiui n.u omiUB i duduti i •UiUiaj Jcuaa — o *Buo fcM-q b * OX* IBJ.

13



Krypt o-l e n k ų vaidmuo' m e t o i 1 n ė j Lietuvoj.
Be proše-panų,šunbaJoriu,viešai ir tani lai labai arogantiškai pasivadinusių 

sietuvos Lenkai s,nors faktir ai jie daugumoj ne kas kita kaip Lie
tuviai-renegatai,Liublino unijos padaras,nsnorį prisipažinti Lietuviais,esama 
sietuvoj nemaža krypto-lenkų, t.y.. Lenkų slt.pūkų .vaidinusių smetonini j Lietuvoj 
Lidelį vaidmenį.Si rūšis yra pavojingiausia,nes jie viešai afišuojasi,kaipo 
tikriausi Lietuviai,bet sieloj jie yra aršūs Lenkai.Proše-panų kamariiė.dėka 
dviejų sijonų protekcijai,juos panaudodavo kaip jau viršui matėme Lozoraitį,jų 
planų vykdymui.Pilna jų buvo nevicn Užs.Reik.ministerijo j,bet Krašto Apsaugos 
rain.,Saulių Sąjungoj ir kitur.Budinga,kad krypto-lenkai labai skverbusi į šle
ivi įstaigi.Du smetoniniu krašte apsaugos ministru:Dirmantą ir Gedraitį-Gedroi 
galima priskaityti prie šios rūšies,pirmasis nors neva žemaitis,vedęs pral.Al- 
šausko seserį irgi žemaitę,leido save dukterį proše-panų gimnazijon (Sic!).

Saulių sąjungoj atsakingiausiose vietose nestigo ne vien krypto-lenkų,bet i: 
autentiškų proše-panų,kaip antaizpulk.Įeit.Bužinskas,"vado" paskirtas labai at- 
sakingon vieton:Saulių Sąjungos Ūkio Skyriaus viršininku.Jo žinioj buvo visų 

. šaulių apginklavimas ir kita.Aišku,reikalui esant,proše-panam bus nesunku supa- 
raližuoti visą Saulių Sąjungą.Argi proše-panų agentas ir šnipas Vllkickae,ilgu; 
metus tarnavęs Saulių Sąjungoj Kaune,nebuvo net ir smetonines karinas kontr-

" žvalgybos sučiuptas šnipinėjant Lenkų naudai ir spaudytas.
Suprantama,kodėl dviejų sijonų ir Stasiuko proše-panų kamarilė bruko sa

vo ž m o n e s kariuomenėn ir Saulių Sąjungon:šiose pozicijose 
esant,lengva būtų sabotuoti visą Lietuvių veiklą prieš Lenkus.Deja,krypto-lenki 
nestigo nei vienoj mus viešojo gyvenimo sryty:švietime,žurnalizme,visuomenės 
gyvenime.

Krypto-lenkai buvo rekrutuojami pusiau lenkiškose,mišriose šeimose,tankiau
siai,kur buvo motinos lenkes.Pavardes jų pagal tėvą grynai Lietuviškos,bet šir 
lys ir jų sielos,kaip antai Stasiuko,1 c n k i š k c s.Krypto-lenkai buvo prot 
jįuojami, jie labai greit avansuodavo .Maža to, jie sudarydavo jų aplinkumoj "o b 
j e k^t i n g u m o ir tolerantiškumo nuotaiką,vadinasi:nedera 
būti šovinistu,t.y. neapkęsti ir niekinti lenkbGrnius.a la Lozoraitis,mūs vals 
tybės griovikus.

Kryptc-lcnkų tarpe,-sąmoningų ar nesąmoningų,-tenka pastebėti ir gan žymių 
asmenybių vaidinusių ir po šiai dienai bevaidinančių žymų vaidmenį mūs gyvenim

Kas nėra girdėjęs apie tris brolius.kilusius iš sulenkėjusios šeimynos,pro
cesorius .garbingus vyrus? Vienas jų buvęs social-demokratas,"krikščionių" vieš 
patavimo laikais,virto "krikščioniu".oątentyvlškai pradėjo atlikinėti "velyki- 
lę",lankydamas "krikščionių" rekolekcijas,-mat,tikėjosi 1926 m. "krikščionim" 
Laimėjus rinkimus,išstatyti savo kandidatūrą į prezidentus.Pralaimėjus "krikš
čionim" rinkimus,profesoriaus katalikiškumas atslūgo! Sis profe 
sorius buvo deleguotas 1939 m. Vilniun su dviejų sijonų mandatu ne
skriausti Lenkų.

Pridera prie šios progos pastebėti,kad atgavus Vilnių,ten buvo deleguota su 
. dviejų sijonų "placet" daugybė kryptc-lenkųlsu įsakymu neskriausti 

Lenkų. Tautininkų ir Krikščionių-Demokratų
Nestigo ir nestinga po šiai dienai krypto-lenkų mūs politinėse partijose. 

’’ Daugiausiai, žinoma, jų priviso Tautininkų parti jo j,kurią ne be reiks 
lo Lietuvoj praminė tcvtinink ų,nes jos nariai vadindavo save;"my tox 
tininki".Argi pas juos vadovaujamą vaidmenį nevaidino "čiai","skai" ir "ckai"?

Krypto-lenkų nestigo ir kitose partijose.Nereik užmiršti,kad m^s Social-Dc- 
mokratų partija įsikūrusį prieš I-ąjį pas.karą yra atskala Lenkų partijos PPS. 
įkurta Vilniuj 1901 m. panevežiškio lenkučio Dr.Domaševičiaus.Lenkiškas raugas 
iš jos dar neišrūkęs ir po šiai dienai:jos lyderiai po tolerantiškumo ir objcl 
tingumo priedanga toleruoja visas proše-panų užgaidas Lietuvoje.

Jų nestinga ir Liaudininkų tarpo.Kas nežino,kad šios partijos lydė ris,Slc- 
žiavičius,Nemakščių (Žemaiti joj)šunbajoris,Dr. Gabrio,būnant studentu Odesoj, 
sulietuvintas ir įtrauktas į Lietuvos politinį gyvenimą - Valstiečių sąjunga 
jo įkurta 1905 ra. negalėjo per visą savo amžių nusikratyti prolenkiškos ideolc 
gijos ir kuria jis dalinai užkrėtė savo partiją.
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Nestigo jų ir Krikščionių-Demokratų partijoj.Argi suėjus į koalici- 
J ą su Tautlcinkais,idant parėmus peŠltjųsą "tautos vado" sostą, jų žmonės ne- 
uvo brukant lukštais po ne Vilniun su J ad vigo s ir Zofijos placet
.?• su l-nc truk rijom? r e t- r u n t, i ir neskriausti Lenkų <

Nestigo jų ypač Teuu< nJ nkų spaudoj, .irgi "Lietuvos Aide" mes nematėme u r a 
.r u 1 t r a patriotų su pavardė ą.-į+, ”ski" ir "wicz",pasislėpusių po tik 
r a i lietuviškais slapyvardžiais, lie ultra -patriot a i,minint 
mus tautai 1930 m. 500 metų sukakti Vytauto Didžiojo mirties,argi nesumanė 
švęsti Rugsėjo 8 d* kaipo tautiną šventų.

Kodėl ta diena,o ne kita?
? A-q

Mat,tą dieną 1^50 m. Rugsėjo 8 d. Lenkų konfederacija nutarė nedaleisti Vy
tautu.! vainikuotis karaliaus vainiku,idant Lietuva,tapusi karalija ir lygia 
tarptautinej plotmėj su Lenkija nuo jos neatsiskirtų.

Buvo pasiųsta gauja (JOG? Įnirtusių Lenkų pastoti kelią imperatoriaus Zig- 
•ante pasiuntiniam vedantiems karūną Vytautui. Pasiuntiniai nužudyti,kartina 
'tinta Ir narlšpife Krokuvoj.

Ir tai šita gėdos ir apmaudo diena mus kryptė-lenkai primėtė mus tautai,kai 
.0 II-ąją tautiną šventų. Ar tai nepasityšiejimas iš visos mus tautos.

Nuostabu.kad mfcs tauta "vade" suklausinta prieš tai nereagavo!
olos ’’šventės" mtis tautai klastingas primetimas,proše-panų kama- 

■’ilšs .vadovaujamos Stasiuko su abiem si jonais, ir "tautos vadui" tai s a n k-
1 j c n r. v u s,liudija ant kiek krj’p'to-lenkų įtaka buvo didelė smetoninė j

lėtumoj.
Budinga,kad mfts istorikai iki šiol neišaiškino mus visuomenei tikrosios 

•rasmės ir reikšmes mus tautai ?.ėjo m. Rugsėjo 8 d, Ar tai dėl jų nežinojimo, 
osileidimo,ar baimes eiti prieš srovų,- neužgauti visagalių proše-panų?

[Rod.pastaba.- Dabar tremtyje ši pragaištinga mus tautai diena irgi buvo
v e n š i a m a. Pasigirdo balsų protestuojančių prieš šitą nesąmonę. Tačiau 

asigirdo irgi balsų šią nesąmonę remiančių ir ginančių. Tarp kitų "Mintyje"
■ imto, buvusio "Lietuvos Aido" bendradarbio balsas,įrodantis reikalingumą

v ą s t i šią Vytauto išniekinimo dieną. Ką tai reiškia?
* Argi Alantas,tikra pavaldė Jakševičius,ne krypti-lenkas?

Nuostabu,kad mtis išeiviai,aukos smetoninio ir prooc-panų režimo Lietuvoj, 
esiguba nusikratyti pragą.ietingų mus tautai smetoninių palaikų.)

(bus daugiau)-
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Nauja Lenkų klasta svotinon ž o n č n a i g r o b t i.
Kas iŠ mus nhra girdčjęs Lenkų Šukio "Polšča od norža do norža"Z Dldolbs 

Lenkijos nuo Baltijos jūres iki Juodajai-jurai atstatymas buvo ir liko po Šiai 
lianai Lankų svajone.Kas nokino,kad prošo-panal su roalybčm nesiskaito.Jio ne
nori užmiršti,kad II-sis pasaulinis karas juos nustunč iš rytų į vakarus,kad 
Lenkų ar tokių kurio jais dčjosi jau nčr rytuose nuo Curzon’o linijos,juos is« 
kraustb " tautų tbvas",Stalinas,vienus Sibiran,kitus į Pamarį ir Silozijon,

Rytų Lietuva su Vilniun,su Gardinu .Liet.Brasta ir Naujapiliu,branduoliu lc.= 
torinks Lietuvos,yra apvalyta nuo preše-panų.

Idant nenustot pretenzijų į Lietuvą,proše-panai sugalvojo naują t r i u kę 
-internardu m’ą,~tarpumarį Baltijos ir Juodųjų Jurų.Mat.proŠo-panaiLį. 
pratę svetimom rankom žarijas žaratyt,atplėšę nuo Lietuvos per Liublino unijgi' 
1569 m. jos užkariauta šia s žemes pietuose - Ukraina ir kitos - siekiančias 
Juodąją jurą ir pasisavinę be ceremonijų Lietuvos imperiją - tape 

^pasaulinio masto galybe.
Dabar apystovora pasikoitus,jlo surado naują triuką - internarlun’ą Lletu- 

./.riam Ir Ukrainiečiam vilioti.
-Ka-gi jus,Lietuviai ir Ukrainiečiai,esąto persllpnl,sako Jie,kad ’ apsi

gintume t patys nuo Maskolių ir Vokiečių,nes jus apginsimo tik dbkitbs 4 mūs 
intormariu n*ą,vadinasi,mus imperija - "od norža do norža",žinote su
lig mus formules:! ygus su lygiais..-

-žinom nes,atsimenam,kaip jūs nūs g y n b t e XVI ir XVII aražy nuo Mask- 
ros,naudodaniesi nūs kovom su Maskoliais,idant atplčštunčt nūs provincijas 
riona po kitos ir susilpnintume t Liotuvą.O kas del lygumo su prošo-panals,tal 
la mos neužmiršom,kaip jūs eighths su Lietuviais Vilnijoj prieš Il-ajį pašau— 
.inį karą.

Bet,deja,jei vieni atsimena netolimą ir toliną nūs praeitu,tai yra ir tokių 
tą neatsimena ar nenori atsiminti ir leidžia save vilioti vieni 
gera,kiti pikta valia,nes ir tokių nestinga.

Neužmirškime,kad tarpo tų ką vadina savo Lietuviais nestinga lonkų-slapukų, 
ir krypto-lonkų (apie šitą rūšį lietuviškų prošo-panų plačiau p.p, 12-13),jio 
judaro pas mus vlošają opiniją,jų pilna visuoso mus tautos sluogsniuoso.Smoto
ws su dviejų sijonų kanarllčs viešpatavimas buvo aukso laikotarpis proše-pa- 
lam Ir krypto-lonkara,jie buvo tikraisiais Lietuvos viešpačiais ir,joib nekila 
Il-asis pasaulinis karas,jie jau būtų atnaujinę Liublino uniją ir inkorporavę 
įietuvą į Polščlą.Mūs valstybinis aparatas buvo kupinas,jei no prošo-panų,tai 
:rypto~lcnkų ir jų pataikūnų.Ir dabar tremtyje argi krypto-lenkai Jau nekelia 
^alvų? Argi vienas jų jau nopasiskolbb “prezidentu" ? Argi jis neranda pritark- 
jų tikrų Lietuvių tarpe?

Lietuvai suvisu nkra reikalinga Lanki ja sukūrimai savo Intermarium* o J 
prgi mos nebuvome sukarę XIV-XV šlntmi nūs kardo jkga nūs intermariumą nuo 
«?&ltijos iki Juodajai jurai,kurį Lankai išplėšk iš mus klasta.Dabar rondanlosl 

tus geografine buklo ir tradicija,s usitarę su Ukrainiečiais, Juoba, kad
* a'u jo ji Lietuva kovojančių Lietuvių reikalavimu turks siekti Lie t.Brestą ir 
’insko raistus,kur mos turėsime bendrą sieną su Ukraina.Lonkai tegul kuria 
javo Intermarium* ą su savo "broliais" Šokais ir Jugoslavais .Mes gi pa
mokyti prošo-panų su jais-in jokias "kombinacijas" no išimo.

Argi mos negirdbjono gon«Andors’o atsikartotinų pare iš kinų, kad jiems VilnL 
liaus byla neišspręsta? Ukrainiečiai irgi girdkjo,kad Andersas n o n u r i ns 
jo Lvov’o,- tad mums lygiai kaip ir UkrainLočIans bus reikalingas Into r- 
i a r i u n’as pirmoj ollkj prios Lenkus.

Pas mus internarlstų lenkiška prasme nestinga.Bį klausimą neseniai gvildeno 
:Tčv.GarBas"Nr,89 ir “Laisv.Llatuva"Nr.28. Pas mus vyriausias internarlstų 
vadas" yra-krypto-lonkas Lozoraitis J3ot jis no išsiduoda ir ragina 
litus šį klausimą judinti ir gvildenti spaudoj.

Kam rupi,kad Lietuva būtų atkūrta ant sveikų ir tvirtų pamatų,kad ji būtų 
a j i ir stipri,tlo turi užkirsti koltą krypto-lankų internarlstų intrigom pas 
ns,

Politisus*
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