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Nutarimas.

.Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m.vie
nu balsu nutarė kreiptis? į Rusijos,Vokietijos ir kitų val
stybių vyriausybes šiuo pareiškimu?

Lietuvos Taryba,kaipo vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė , remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lie
tuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn.18-23 d. 
1917 metais,skelbia atstatanti nepriklauspmą demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos ~ ” J -' - J --
tą valstybę atskirianti nuo ■ 
buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba 
pamatus ir jos santykius su 
tinai nustatyti, kiek galima 
seimas,demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ................................ ......
. vyriausybei,prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę

i valstybę su sostine Vilniuje ir p 
visų valstybinių ryšių,kurie yra 8 

’ • o
pareiškia,kad Lietuvos valstybės 8 
kitomis valstybėmis privalo galu-8 
greičiau sušauktas steigiamasis p

Dr.J.Basanavičius
Vilniųje,vasario 16 d.1918 m.

■ Dr.J.Šaulys 
J.Šernas 
A.Smetona 
J.Smilgevičius 
j.Staugaitis 
A.Stulginskis 
J.Vailokaitis 
J.Vileišis•

M.Biržiška b
K.Bizauskas ' p.
Pr.Dovydaitis 8
S.Kairys p
P.Klimas 8
Donatas Malinauskas 8 
VI.Mironas p
S.Narutavičius 8
Alfonsas Petrulis 8
K.Šaulys o
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Aktas, 

kurį reikia dar kartą įvykdyti

VIDEŠIHTS DU kartus Lietuva šventė Vasario 16-ąją. Štai 
septintą kartą tą reikšmingą dieną nebe švečiame,o tik j 
šiol daugumas viltimis tesklaidydami tikrovės keliamą liūdesį.

minime, ligi
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Iš Tėvynės ateina gandai,kad ten ne visi vien tik tuo būdu lengvi

na ištikusį vargą. Ten dedamos didelės aukos ant Tautos laisvės aukuro. 
Aukos,kurios nei garbės ženklais,nei siekiamosios laisvės laimėjimu dar 
neatlyginamos,bet kurios gal sudarys vienas iš pagrindinių pakopų laip
tuose į Tautos laisvę.

Tie,kurie Tėvynėje nesitenkina pasyviu raminimus! viltimis,turi 
teisę klausti: ' - ■

— 0 jus,kurie esate laisvojoje Pasaulio dalyje, — ką darote Tau
tos laisvei gelbėti?

"Tėvynė klaus, 
pareikalaus — '
ką tu į tai?

'Ką tu į tai ?" . .
Taip. Vien viltimis tenkinimosi laikas pasibaigė. Greitais žings - 

niais artėja dienos,kada mūsų tautos likimas gali būti lemiamas ilgam 
laikui. Vadinamojo demokratinio pasaulio vadovų sąžinė musų tautos at
žvilgiu yra ne visai rami,bet stengiamasi ją uždaryti už plieno užraktų, 
kad ji užmigtų ir kad niekas negalėtų jos žadinti. Bet jei užraktai mu
sų jėgoms per tvirti,tai turime būti kaip dulkės,kaip potvynio vanduo , 
kurie prasiveržia pro visus plyšelius,aplenkdami visus užraktus.

Ypač lietuviams inteligentams,esantiems Vakaru, kraštuose,tenka šiuo 
atžvilgiu didelis ir svarbus uždavinys.Jų buvimas šiuose kraštuose tiek, 
pasiteisins,kiek jie sugebės surasti tų plyšelių,per kuriuos butų priei
ta žadinti migdomosios pasaulio galingųjų sąžinės. Ar tas žadinimas ga
lės tuoj duoti apčiuopiamų vaisių,ar ne ‘— vis vien jis neliks be pasek
mių bent tolimesnei ateičiai,kaip neliks be pasekmių ir Tėvynėje deda - 
mosios aukos. , . ■ -

Septintąjį kartą be laisvos Tėvynės laisvės atgimimo dieną minėdar- 
.mi,artėjančių svarbių sprendimų akivaizdoje,nebegalime tenkintis vien 
pasvviomis viltimis, K i e. k y i ena s turime pasistengti rasti . 
būdą, vietą ir priemones T's'avomV aplinkybėms atitinkamai ir tinkamame 
ry šy j e su išsilaisvinimo veiklos vadovybe,ne vien mintimis^bet ir veiks
mu prisidėti prie bendrojo Tautos balso,kuris reikalauja is pasaulio" 
tik Fe i singumo. • ■,

• Gal tai bus tik balsas tyruose ? — 1918 metų Vasario 16 dienos' 
Aktas ano meto aplinkybėseyrgi galėjo atrodyti šauksmu tyruose. 0 ta
čiau tas žodis tapo kūnu. Šiandien gal didesnius kalnus reikia nuverstų 
kad tas žodis dar kartą taptų kūnu,bet ir pajėgų tam padaryti šiandien 
yra daugiau nei tada,reikia tik,kad jos nepasiliktų pakrikusios ir pasy
vios.

Ką ir' kaip daryti — atsakymo į šį klausimą nie
kas neskelbs plakatuose ant svetimų miestų mūrų. To atsakymo kiekvienam 
pačiam reikia paieškoti. Kam rūpestis dėl Tėvynės likimo nėra- viėn 
pagyruniška iškaba,tas -ieškos ir •a t r a's.

/ . .. . • •.... • "
- .. ' 'W. • ■r
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Vyriausio Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto 

.-.pirmininkas

Jau septinti metai Lietuva kryžiuojama ir marinama. Nors visa Lie
tuvos istorija krauju ir ugnim rašyta,bet tokių pavojų jai niekad nete- ■ 
ko gyventi. Jei seniau .buvo kėsinamasi panaikinti jos nepriklausomybė, 
tautinė kultūra ir kalba', tai šiandien Maskvos raudonasis fašizmas užsi
mojo sunaikinti visą lietuvių tautą. To savo pragariško tikslo jis ligi 
šiol siekia nėkėno nekliudomas. Vien tik patys^pasilikę Lietuvoj lietu
viai didvyriškai kovoja su savo amžinuoju rusišku priešu,nesigailėdami 
nei savo kraujo nei gyvybių. Iš kitų valstybių Lietuva ligi šiol nėra, 
susilaukusi jokio užtarimo ir jokios pagalbos — nei veiksmu neį žodžiu. 
Atrodo,kad. tas pasaulis visai nežinotų apie Lietuvos esimą ir.likimą,kad 
pasaulio sąžinė būtų visai užrukusi ir kad musų šauksmo balsas nebūtų 
pasiekęs jo ausų. - . ■ :

‘ - -Šiuo metu prasideda visa eilė pasaulio galiūnų konferencijų,kuriose 
bus sprendžiama Vokietijos Maudimai,tarp jų ir sienų reikalai. Vokiė - 
tija mūsiį kaimynė. Tad tose konf er.enci jose turėtų kilti ir Lietuvos klau
simas. Valanda mums-labai svarbi ir pavojinga. Jei bus ten tartas žodis 
apie Lietuvą,tai koks: už jos laisvę ir nepriklausomybę,ar prieš ją. Pra
bils teisingumas ir demokratiškumas,ar smurtas ir skriauda,kruvina ir- 
neatitaisoma skriauda. Iškilmingi ir teisingi Trumano,Roosevelto ir At
lanto Chartos dėsniai čia turės laikyti kvotimus. Išlaikys ar neišlaikys. 
Jei išlaikys,parodys,kąd tie vyrai savo garbę brangina ir ne veidmainin
gais tikslais juos skelbė. Jei neišlaikys,parodys,kad jų autoriams rūpė
jo ne teisybė ir teisingumas,bet pasaulis apgauti. Šią labai jautrią ir 
pavojingą valandą kiekvienas lietuvis,kurio širdis dar_lietuviškai plaka, 
privalo visa padaryt,kad teisybė laimėtų ir Lietuvai butų grąžinta tai, 
ką iš jos išplėšė raudonasis Maskvos fašizmas. Ligi šiol už Lietuvos lai
svę kovojo tik Lietuva su ginklu rankose tiesioginiai su savo budeliu, 
rusišku bolševiku. Užsieny gyveną Lietuviai to paties tikslo siekia per 
savo organizacijas politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis. Tos veik
los priešaky stovi Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.Lietuvių 
gi masė padėjo tik savo piniginėmis aukomis ir moraline parama savo or
ganizacijoms . Šiandien gi kiekvienas lietuvis privalo aktingai įsijungti 
į Lietuvos gelbėjimo darbą.
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Tam darbui priėmę ;.es turi pasirinkti tokias,kokios jam yra prieina

mos ir kokios gyvenamose sąlygose -gali lengviausia tikslo pasiekti. Nuo - 
šaly laikymosi politikos gana. Reik subrusti,reik išsitiesti,reik pasiau
koti,reik išsižadėti bent trumpam savo patogumų ir sustingimo,reik pada - 
ryti- tokį žygį ir sušukt tokiu balsu,kad krūptelėtų visas pasaulis,kad iš
girstų pasaulio galiūnų apkurtusios ausys ir kad ąikteljbų jų užrukusios 
sąžinės,kad,pagaliau,prisimintų,kad yra Lietuva ir kad lietuviai yra to
kie žmonės, kuriems negalima leisti žūti ir kurie verti yra turėti savo ne
priklausomą tėvynę.. . .. v

Mes tikime,kad užsieny gyvenąs lietuvis lygiai taip myli savo tėvynę 
ir lygiai taip sugebės jai pasiaukoti,kaip aukojasi Lietuvoj pasilikę. 0 
jie 'aukojasi ligi savo kraujo praliejimo,ligi bolševiko kulkos jų gyvybės 
nutraukimo,ligi susisprogdinimo granata,kad nepakliūtų į raudonojo budelio 
rankas. Mes reikalaujame mažesnės aukos,bet turinčios didelės reikšmės 
Lietuvos vadavimo darbe

J*1947.1.50 d

Na,vyrai,kas gali, 
Sustoję į kovą už mylimą šalį 
Prikelsime Lietuvą mūsų

M. Krupavičius.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto- Pirmininkas » ' ■ ' .
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TARPTAUTINĖJE plotmėje Lietuvos valstybės padėtis,tiek Lietuvos,' 
tiek tarptautinės teisės požiūriais,yra šitokia: Lietuvos valstybė tebe
egzistuoja ir tebėra tarptautinės bendruomenės narys.-. Didžiosios valsty
bės bei pasaulinė opinija iš esmės tebelaiko Lietuvos valstybę teisiškai 
egzistuojančią ir todėl neretai turime progos girdėti didžiųjų valstybių 
politikos vadovų bei žurnalistų pareiškimus,kad Baltijos valstybės tebe
egzistuoja,kad Baltijos valstybių įjungimas į Sov.Sąjungą bei įvestoji 
tose valstybėse sovietinė tvarka nėra pripažinta ir kad Baltijos valsty
bių piliečiai nėra laikomi sovietų piliečiais. ...... ,

Šitokią padėtis Sovietų Sąjungą erzina ir jos atstovai kiekviena 
proga tarptautiniuose suvažiavimuose ar pasitarimuose stengiasi daryti • 
viską,kad bent netiesioginiu būdu išgautų jiems pageidaujamus pripažini
mus lygiai dėl teritorijų,lygiai dėl piliečių.

Viši lietuviai,kartu su mumis ir kiti Baltijos kraštų piliečiai bei 
visas teisingumo dar nepaniekįnęs pasaulis,galime pasidžiaugti,kad ligi 
šiol,nežiūrint nuolatinių Sov.Sąjungos pastangų,Baltijos valstybių anok-- 
sija nebuvo pripažinta. Taip yra netik dėl to,kad Vakarų Demokratijų 
valstybės vyrai yra nekartą pareiškę niekad nepripažinsią smurto aktų, 
svetimų teritorijų užgrobimų bei vyriausybių sudarymo be laisvo krašte 
gyventojų valios sutikimo; taip yra ne tik dėl laikymosi tarptautinės 
teisės visuotinai pripažintų principų ar viešosios nuomonės balsų; taip 
yra ypatingai dėl to,kad'visa lietuvių tauta vienu balsu nepripažino ir, 
kol bus gyvas bent vienas lietuvis,nepripažins svetimos okupacijos; taip 
yra dėl to, kad-lietuvių tauta kiekviena proga pareiškia aiškų savo nusi
statymą norinti būti laisva ir nepriklausoma ir bevelysiant verčiau žū - 
ti,negu vergauti okupantams. Visame pasaulyje,kur tik yra nors vienas 
lietuvis,ta nepalaužiama lietuvių tautos valia yra pareiškiama. Tai da
rė ligi šiol Lietuvos valstybės atstovai ųžšieniuose, tai darė VLIKas, 
tai darė taip pat Jungtinėse Amerikos Valstybėse veikiančios lietuvių 
organizacijos,įvairus lietuvių komitetai Pietų Amerikojė,Kanadoje ir 
visuose kituose kraštuose. . ;

Su džiaugsmu ir pasigėrėjimu galime konstatuoti,kad visi už Lietu
vos išlaisvinimą kovojantieji veiksniai ligi šiol veikia^su didele ini
ciatyva ir energija. Nors kartais kai kam ir atrodė,kad šie įvairaus 
svorio ir autoriteto veiksniai veikia savo tarpe nesusitarę,tikrumoj e 
visi jie siekė to paties tikslo ir dirbo ta pačia linkme,stengdamiesi, 
padaryti viską,kaip kaip galima greičiau Lietuva atgauti^ savo laisvę ir 
nepriklausomybę .Krašte likusieji Ii etuviai , kad .atkirsti nuo pasaulio, 
gražiausiai įrodė lietuvių tautos valios nepalaužiamumą,net gyvybes au
kodami už krašto laisvę.

Pažvelgus į pastarųjų metų — dvidešimts devintųjų ne tų nuo pirmojo 
Lietuvos nepriklausomybės atgaivinimo akto — kovos už laisvę įvykius, 
visų pirma reikia pasidžiaugti,kad tais metais šiai kovai vadovaujan - 
tiems veiksniams pavyko turėti Pirmąją Konferenciją ir nustatyti kai 
kurias gaires savo veiklai ateityje. Tai buvo laiku padaryta,nes juo to
liau, juo labiau matyti Sov.Sąjungos pastangos — lėtos,bet planingos.-- 
padaryti-visą,kad nors kiek palaužtų lietuvių vieningumą ir išgautų is 
kitų valstybių Lietuvos įjungimo pripažinimą.
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Ypatingai Sov.Sąjunga rodo savo aktyvumą tremtinių atžvilgiu ir Ii'- 
tuvos valstybės teisėtiį atstovų atžvilgiu. Sovietų atstovai ne kartą 
reikalavo,kad pabėgėliai būtų prievarta -repatrijuojami, kad Lietuvos Pa
siuntinybės ir Konsulatai būtų uždaromi ir nebūtų pripažįstamas jokš 
Lietuvos,kąjp valstybės,buvimo požymis. Tam nepavykus,Sovietų Sąjunga 
pradėjo siuntinėti tariamus Baltijos kraštų atstovus užsienin; į Pary
žiaus Konferenciją siuntė vadinamus .Baltijos kraštų užsienių reikalų, 
ministerius,Maskvos vyriausybės pareigūnus,o į pabėgėlių tarpą pradėjo 
siuntinėti Baltijos kraštų repatriacijos karininkus bei agitatorius,sie
kiančius įkalbėti,kad Baltijos kraštų pabėgėliai grįžtų į savo tėvynes* 
Ir tam nevykstant taip,kaip Maskva nori,Sov.Sąjunga vėl pradėjo naujus 
savo manevrus. Pastaruoju meti ji protestuoja dėl Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Belgijos nusistatymo Baltijos valstybių piliečius /pabėgė
lius/ angažuoti darbams,nes,esą,neleistinas dalykas,kad Sov.Sąjungos 
"piliečiai",užuot buvę grąžinti į savo kraštus,panaudojami darbams sve
tur. Paskutinėm dienom Sov.Sąjunga padarė savo konstitucijos pakeitimą, 
pagal kurį' kiekviena iš 16-kos respublikų turi teisę turėti užsienyje 
savo diplomatinius atstovus ir savo atskirą kariuomenę.Tik tų respubli
kų sudarytos su kitomis valstybėmis sutartys turėsią būti tvirtinamos 
Aukščiausios Sovietų Tarybos,, Tai nauji metodai ir nauji Sov.Sąjungas 
manevrai legalizuoti smurtu veiksmams,padarytiems Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Reikia spėti,kad š,m.kovo 10 d.prasidėsiančioje Maskvos kon
ferencijoje Sov. Sąjunga irgi griebsis visokių priemonių,kuriomis bandys 
kaip nors išspausti iš didžiųjų valstybių Baltijos kraštų prijungimo 
pripažinimą. ' V •.-j

Todėl mums reikės daug energijos ir valios,kad nugalėtumėme nusimi- 
nim^kad sukauptumėm savo jėgas ir pakeltumėm visus- sunkumus bei smūgius; 
Tuo tarpu tiek galima pasakyti,jog Lietuvos išlaisvinimui dirbančiųjų 
veiksnių,kas tik įmanoma,visa padaryta,kad ne tik Lietuvos,bet ir visų ■ 
lietuvių^kur jie bebūtų,reikalai kiek galima mažiau nukentėtų ir kad 
juo toliau,juo greičiau artėtumėm į savo krašto laisvę ir nepriklausomybę

' V A SA R I 0 2 4 dieną ■ - . ;

E s t ų tauta,, .

kaip ir-mes Vasario 16 dieną,minėjo savo nepriklausomybės paskel- . 
bimo dvidešimts devintąją metinę sukaktį. Mūsų mintys ir jausmai" 
buvo drauge su jais. Vienodas likimas mus jungia tvirčiau ir vil
tys mūsų tapo bendros,ir valia bendra. Ir ateis pagaliau diena , 
kurią bendras bus ir laimėjimo džiaugsmas !
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PASKUTINIAI karo ’.šūviai pasaulyje ’ jau. buvo seniai nutilę . Vakaruo
se buvo daug šnekama apie tautų apsisprendimą ir laisves bei sugriautų, 
valstybių atstatymą. Tačiau.nebuvo prisimenama apie tas.valstybes,kurias 
turėjo pagrobusi Rusija. • V ’ . ..

Lietuva kas dieną buvo vis stiprinu ir stipriau raudonųjų okupantu 
ępaudžiama ir naikinama. Kada po vokiškojo teroro, trejų metų dar. aršiau 
tą terorą tebetęsė. "išlaisvinto jai", lietuviai negalė jo pajusti kartaus 
nusivylimo Vakaruose skelbiamais laisvės .Šukiais bei jų skelbėjais... 
Išsekus kantrybei,jau 1944 metų .gale pradėjo aktyvų .pasirieš.inimą prieš 
krašto pavergėjus — pasipriešinimą su ginklu rankoje., Susikūrė platus 
judėjimas,vadinamas partizanų judėjimas. . - ■■

Toji kova vyksta už tikros "geležinės uždangos" nuo Vakarų Europos, 
taip pat ir nuo mūsų,šioje Europos dalyje gyvenančių -lietuvių.Ilges laikas 

’ pro slinko., kol čia. esančius lietuvius ir net čia kovai dėl laisvės vadovau
jančius sluoksnius pasiekė vienas kitas pluoštas paskirų žinelių apie tai, 
kas ten ištiesų dedasi. . Mes,visi už Tėvynės ribų esantieji lietuviui, 
pradedant vadovaujančiais asmenimis ir baigiant vadinamais eiliniais tau- 
tie'čiais,neturime nei galimybės nei moralinės teisės kvalifikuoti tą ko
vą politinio tikslingumo bei praktiškos naudos atžvilgiais ir pagal tai 
tą kovą skatinti arba tildyti. Bet mes’negalime ja nesidomėti,kaip didžios 
reikšmės f a k t u ir negalime nesekti to fakto su giliu atjautimu. To
dėl ir bandome čia iš pro "geležinę uždangą" prasprūdusių žinių susidaryti 
bent apytikrį tos kovos vaizdą. ...

1, Lietuvių partizanų organizacija.
■ Partizanai yra dviejų rūšių: ginkluotieji ir beginkliai.Didžiausią 

baimę komunistams kelia ginkluotieji partizanai.Kiekvieną komunistą šiur
pas nukrato, išgirdus "LLA" arba kunigaikščio "Kęstučio" pulkų'vardus.Ke
liaudami traukiniais,automobiliais ar sunkvežimiais komunistai tik ir šne
ka apie šiuos jiems baisius vardus.

Partizanų organizacija yra apėmusi visą Lietuvą. Ginkluotųjų parti
zanų veikimas yra centralizuotas,tačiau tikslingumo sumetimais yra dekon- 
centruotas. Galima drąsiai sakyti,kad partizanai sudaro reguliarią Lietu* 
vos kariuomenę,slaptai veikiančią. Jos skaičius žymiai prašoka buvusios 
reuguliarios Lietuvos kariuomenės skaičių.Kaip minėta,ši kariuomenė yra 
susidariusi iš dviejų pagrindinių karinių formacijų,kurios ir vokiškosios 
okupacijos metu vedė aršią kovą prieš ruduosius okupantus.

-Minėtos karinės formacijos yra sudariusios bendrą štabą,kuris derina 
tų vienetų veikimą.Vienetų kovos daliniai yra išskirstyti po visą Lietuvos 
kraštą kovos parengtyje.
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Lietuvos teritorija yra paskirstyta kariniais rajonais,rajonai apy

gardomis, o šios — apylinkėmis. Kautynių vienetai,•ys’.a pilnai visu kuo ap
rūpinti ir turi savo 'atskirus vardus. .

2♦ Apginklavimą s. ' ' ■ '
Partizanų kariuomenės apginklavimas geras. Ginklų partizanai pasi

rūpino patys. Tas padaryti buvo nesunku ypač todėl,kad Lietuva buvo smar
kių rusų-vokiečiiį kautynių arena. 1941 metais buvo sutriuškinta rusų ka - 
riuomenė. "Nenugalimoji armija",metusi ginklus,paknopstomis,be jokios tvar
kos bėgo. 1944 metais rusai atsilygino tuo pačiu vokiečiams,kurie tarp ko 
kita ir Lietuvos teritorijoje gavo tokios pylos,kad.taip pat turėjo bėgti 
visa pametę. Po tokių dalykų visi keliai,laukai ir miškai buvo numėtyti 
visokių rūsių ginkląis. Čia buVo ir tankų,ir sunkiųjų patrankų,kulkosvai
džių, šautuvų,krūvos šokinių ir net revolverių. Kiekvienas galėjo prsirink- 
ti ginklų,kiek tik norėjo. Lietuviai brangino tas nieko nekaštuojančias 
dovanas,nes' Žinojo,kad ginklas yra laisvės laidas. Pirmieji ginklų rinkimą 
organizavo partizanai,nes gerai pažino jo jiš praeities vieną ir kitą okup 
pantą,kurių įžengimais į Lietuvos žemę nieko gero nežadėjo. Prie surinktų 
ginklų krūvą partizanai prisiekė panaudoti juos Lietuvos laisvei ir ne - 
■priklausomybei atstatyti.

. '■ Nuo partizanų neatsiliko ir visi lie tuviai, kiekvienas pasislėpė go 
keletą šautuvų ir tūkstančius šovinių. Dideles benzino bačkas užkasė į že
mę,suslėpė geras auto mašinas bei motociklus.Visa lietuvių tauta apsigink
lavo gaivališkai,lyg nujausdama,kad svetimųjų okupacija gali trukti ilges
nį. laiką.

Iš to matyti,kad lietuvių ‘partizanų ginklai yra dviejų rūšių: vo - 
kiški ir rusiški. Voki'šfaįjų ginklų atsargos dėl dažnų susidūrimų su rau
donąja armijair enkavedistais labai sumažėjo. Todėl šiandien partizanai 
dauginu ginkluoti rusiškais ginklais,kuriems lengviau-galima parūpinti 
atitinkamų šovinių. Apsirūpinimas papildomais ginklais ir munioija ne vi
sada esti lengvas: kaštuoja pastangų ir krauju. Vienok partizanai sugeba 
nugalėti kliūtis,nes,gerai pažindami savo kraštą ir turėdami ryšį su gyven
tojų masėmis, jie sužino, kur yra rusų policijos ar kariuomenės sandėliai, 
staigiai užpuola ir pasiima karinės municijos,kiek jiems reikia. Taip pat 
vargiai pervažiuoja per Lietuvą rusų karinis traukinys,nesumokėjęs dide
lės duoklės partizanams.

3. ApsirūpinimaS maist u.
Maisto problema yra ne taip sunkiai išsprendžiama.Kartais būna at

sitikimų, kad .partizahai padaro rekvizicijas,tačiau jas daro tik Lietuvoje 
naujai kolonizuotų rusų arba vadinamuose valstybiniuose ūkiuose bei į s tai 

• gų ar.įmonių pagalbiniuose ūkiuose. Rekvizicijos praeina, be rimtų susidūri
mų su rusų kariuomene ar policija,nes ūkių sargybos buna negausios ir ne
pakankamai ginkluoto s. Beveik visada pasiduoda ir šūvio neišleido.Esant 
rimtam reikalui susidaryti didesnius kiekius maisto atsargų,ypač artėjant 
žiemai ar gavus žinių,kad rusų kariuomenė su NKVD /dabar — MVD/ bandomis 
fėngiasi pulti partizanus,pastarieji okupuoja tam tikrą teritorijos dalį, 

■ pav.,valsčiaus miestelį ir apylinkes,atimdami galimybes susisiekti šiai 
sričiai su kitomis teritorijomis. Čia jie šeimininkauja kokias dvi dienas. 
Iš valstybinių sandėlių,kooperatyvų, pi cniniiį ir mėsinių paima reikiamą 
kiekį aprangos ir maisto. Paskui pasitraukia į savo tvirtove s,nusigabenda
mi su savim vietos komunistų partijos aktyvą,komunistų partijos reikalams 
parsidavusius tarnautojus bei jų turtą. ...
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4. Apranga. ....... , ... ..
'Partizanai apsirengę įvairiai.Jie rėdosi pagal reikalą.Kartais už

sideda pilnai rusiškas uniformas su visais rusų kariuomenės ženklais,kad 
arčiau prieitų prie karinio tikslo objektų. Taip pat yra dalinių,kurie " 
nesšioja dar Lietuvos kariuomenės niformas. Buvo atsitikimas Vilniuje, 
kur partizanai,apsirengę' civiliškai,nuvyko nakties metu į miestą,staigiai 
užpuolę sunaikino vieną NKVD lizdą,paskui greit išsiskirstė po miestą.,pa
sislėpdami bei grįždami, atgal.

■ 9< Ryšių priemonės.
Jos yra gana įvairios. Partizanai turi lengvų ir sunkių’auto muši-* 

.nų, moto ciklų, dviračių bei paprastų vežimų. Kartais išb.isi kovos daliniai., 
•ginkluoti tik revolveriais,keliauja iš vietos į vietą traukiniais,npsiren- 

- gę civiliškai ir apsirūpinę netikrais dokumentais. ...
Kovo vienetai turi radijo ryšį,feš ypač palengvina pasiųsti pagalbą 

‘į mūšio lauką iš kitų vietovių atsarginius dalinius,bei orientuotis įvai
riose kovos padėtyse.

Partizanai turi ir didesnį trumpų bangų siųstuvą,kuris kartais, 
girdimas net ir Vakarų Europoje. Taip pat partizanai, yra apsirūpinę rašom 
momis mašinėlėmis,įvairiomis spausdinimo priemonėmis. Jie leidžia slaptus 
laikraščius,politinius biuletenius,kuriuos plačiai išplatina po visą Lie
tuvą. Jų laisva spauda iškelia visas raudonųjų okupantų blogybes,-krašto 
fizinį,kultūrinį,moralinį ir ekonominį naikinimą,praneša'apie okupantų 
vykdomus lietuvių suėmimus,nužudymus bei ištrėmimus iš Lietuvos į Rusiją. 
Slaptoji .spauda drąsina ne vien kovoto jus,bet palaiko visos lietuvių ta'ut. 
tos.kovos dvasią ir įvaro rimtos baimės okupantams.

6. Partizanu gyvenamos vietos.
•<' Gyvenimo vietobės nėra visą laiką pastovios. Jos yra keičiamos' pa
gal "reikalą.Partizanai yra nepaprastai judrus ir sugeba prisitaikyti prie 
jiems' gerai pažįstamų vietovių,ypač ten,kur judėjimo laukas yra pavojin
gas. Po žeme yra įrengtų didžiulių bunkerių,kuriuose įrengti ginklų,mais
to ir aprangos sandėliai. Milžiniški tankai,tiek rusiški,tiek vokiški, 
patrankų' eilės ir kulkosvaidžių lizdų grandinės saugo nepajudinamas tvir
toves, Iš tokių, centrų partizanai siunčia kovos vienetus į įvairias . vie
tovė skomuni s tų žiauriems veiksmams sulaikyti,kaip,pav., sukliudyti lietuv 
vių trėmimą į Rusiją ar turto gabenimą iš Lietuvos.

7. Partizanu belaisviai ir Karo Tribunolas.
• Neatsargus keleivis,užklydęs į tokią partizanų įsitvirtinimo aplin

ką,greit patenka į partizanu tinklą ir iš jo nebeišeina. Tokius teisia 
partizanų karinis"teismas. Jei jis pripažįstamos taurių lietuviu, o"tokių 
pasitaiko gana daug šitaip patenkančių į partizanų teismą,ypač ieškančių, 
pasislėpti nuo komunistų teroro ir prisidėti prie partizanų, toks priima
mos į kovotojų eiles. Komunistų pasiųsti šnipinėjimo agentai be pasigai
lėjimo šaudomi, 0 lengvesniais atvejais sodinami į požemiuose įrengtus kalė* 
jimus- -

Karo Tribunolas sudaro sąrašus komunistų partijos narių,enkavedis
tų /naujoviškai tariant — emved'istų/ bei asmenų, po s i žymė jusiu žiaurumu 

. lietuvių atžvilgiu. Jis,, nusprendžia juos suimti ir patraukti teismo atsa
komybėn. ■ , . ’ . v i

Partizanai turi daug belaisvių.Į belaisvę paimami raudonarmiečiai, 
policija ar enkavedistai.Prie belaisvių yra priskiriami komunistai bei ' 

tų ' į' ■ ' ■ ' '
o ■■ . &..■ ■ ■ ■
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jiems per daug atsidavę 'administracl jos tarnauto jai, sugauti apsupus kokį 
miestelį.

Kai. p pavyzdį,paduodame čia žinią iš pačios.komunistų spaudos,kaip 
Gruzdžių valsčiaus apylinkės komiteto pirmininkas Jurgiekas buvo partiza
nų suimtas ir kuriam pavyko pabėgti. Rašo taip: Kartą naktį į jo trobą 
užplūdo gauja svetimų žmonių. Sudėję į vežimų visus Jurgiuko daiktus — 
.drabužius,indus,maisto produktus,jie viską isvžė,palikę tuščią,nuniokotą 
trobą. Patį Jurgįcką jie išsivedė su savim į mišką,grasydami sušaudyti.1'

Administracijos tarnautojus partizanai paprastai suima tik tais at
vejais, kada pastarieji žiauriai elgiasi su lietuvių liaudimi,pataikauja 
komunistams,ar persekioja partizanų šeimas. Iš komunistinės spaudos apra
šymų matyti, kad minėtas Jurgiekas buvo komunistas,labai spaudė ūkininkus 
su natūralinių prievolių išieškojimu ir šnipinėjo partizanus. Komunistams 
belaisviams režimas yra taikomas sunkesnis,negu raudonarmiečiams ar poli- 
oininkamssnes pastarieji,būdami partijos nariai,yra’ atsakingi už visus 
žiaurumus,vykdomus okupantų Lietuvoje. • '■

, Iš raudonarmiečių būna ir padorių žmonių,kurie jungiasi į bendrą •* 
kovą prieš Stalino diktatūrą. Iš dezertyravusių raudonarmiečių partizanai 
kartais sudaro net specialius d -.linelius, kuriuos ilgesnį laiką laiko griež
toje savo priežiūroje. Gerai išbandytus dezertyrus,išėjusius partizanų mo
kyklas, siunčia į Gudiją organizuoti partizaninio judėjimo. Iki šio laiko 
išdavimų i§ tokių pusės nebuvę.

8. Partizanų atviros kovos prieš okupantus;
• Didelio masto susidūrimų su okupantais partizanai vengdavo,nes prie

šas buvo daug skaitlingesnis. Nuo 1944 metų liepos^mėnesio iki 1945 m. 
vasaros kovos vyko mažu maštabu su enkavedistais. Šiųjų nuostoliai žmonė- • 
mis ir medžiaga būdavo visada keleriopai didesni,negu partizanų,kurie 
gerai pažino jo’savo tėviškės vietas ir ne menkiau buvo ginkluoti.Partiza
nų veikla sudarė komunistų valdžiai Lietuvoje labai rimtą pavojų,nes par
tizanai tapo padėties viešpačiais kaimuose ir mažesniuose miesteliuose.' 
Komunistai laikėsi tik ten,kur buvo stiprios rusų kariuomenės įgulos ir 
gausūs enkavedistų būriai. -

19.45 metų vasaros laiku daug kur buvo paraližuotas komunistinės ad
ministracijos judėjimas. Ant kelių buvo sulaikomi enkavedistų ir raudono
sios armijos paskiri sunkvežimiai. Važiuojantieji būdavo paimami į belais
vę,o sunkvežimiai ir turtas konfiskuojami.

Dėl paritizanų sumažėjo arba kartais buvo jau ir visai nebegalimas 
išgabenimas iš Lietuvos į Rusiją ekonominių gėrybių,kaip gyvulių,javų, 
mėsos,sviesto,vilnų,linų. Taip buvo todėl,kad partizanai užpuldavo į Rusi
ją einančius traukinius,juos išplėšdavo,arba susprogdindavo bėgius,o žo
džiu ir raštu padrąsindavo Lietuvos ūkininkus neduoti okupantams natūrai 
linių prievolių. Kada komunistų partija su rusiškų agentų ir komjaunimo 
psgalba suorganizuodavo vadinamas raudonąsias gurguoles,partizanai tokias 
gurguoles užpuldavo ir nusivarydavo kartu su visais komunistiškais agen
tais.Jie paimdavo iš ūkininkų sovietinei valdžiai gabentą maistą,išduoda
mi ūkininkams kvitus,kad jie prievolę atliko partizanams,o okupantams ne
privalo. Ūkininkus paleisdavo,o komunistus pasodindavo į bunkerius ir nau
dodavo įvairiems darbams.

Šitaip dalykams esant,1945 m.vasarą buvo pradėta atvira kova prieš 
partizanus,kurie truko bet tris mėnesius. Kovose dalyvavo specialūs bau - 
dimo bątUlijonai,NKVD formacijos ir milicijos būriai Dietų Lietuvoje bu
vo panaudota trys divizijos pilname kautynių sąstate,su artilerija ir avi
acija.Šios kariuomenės bandos perėjo plačiu ruožu per visą Metų Lietuvą
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ir pasiekė Lenkijos sieną. Rimtų susirėnį-mų su partizanais 'buvo dideliuo
se Augus tavo miškuose ,.kur buvo mestos visos raudonųjų pajėgos'.

Panašūs "valymui" vyko ir kitose Lietuvos daly.se,tik šiek tiek ma
žesnėje ■ apimtyje-. Šis laikotarpis buvo ypatingai sunkus partizanams. Nuo
latinės kovos su raudonąja armija ir enkavedistais sudarė daug nuostolių, 
medžiaga ir žmonėmis,tačiau palyginti su priešo.nuostoliais jie tesudotė -■ 
apie šeštadalį. Partizanų žuvo apie 4000. -... .-

' Šitų "valymų" rezultatai buvo menki. Štai priežastys. Apie^pagrin- 
dinį' "valymą" partizanai sužinojo iš anksto ir tam pasiruošė.Jie žino jo, 
kad-visos Rusijąs kariuomenės nenugalės. Todėl savo kariuomenę suskirstė 
mažais kovos vienetais ir išskirstė "nusiginkiavinui",-t.y.,paslėpti ginki 
lūs ir ir tūnoti ligi"'"’audra” praeis. Po "atostogų11 vėl grįžti į pir - - 
mykštes savo vietos. Visus sunkesnius ginklus užkasė į,žemę; Pasiliko k na? 
nnėse formacijose tik tie,’kurie jautėsi esą gerai pasislėpę ir turėjo • 
saugoti sunkiai paslepiamus ginklus,pav.,tankus, ir belaisvius.

Po šio pagrindinio partizanų "likvidavimo" įsiviešpatavo tylu.Ko
munistai manė,kad partizanų jėgos palaužtos,tačiau apsiriko. Greit jie 
pajoto,kad'"valymas" visiškai nepasisekė. 1946-ais metais jiems teko vėl _ 
griebtis "valymo" priemonių. Štai kokį tų rungtynių balansą'.paduoda-Sve-. ū 
dijoje išeinąs žurnalas- "Šviesa" /194b - XII/ : • ''„//m

"Jau ankstyvą pavasarį,balandžio ihėn.,LTSR Vidaus Reikalų min,. . ■ ik 
MVD generolas ma j . B ert oš tunas ir Vai st. Saugumo /MGB/ min.gėn. Efimovas . 
pareikalavo prisiųsti sustiprintų MVD pajėgų.' Gegužės"pabaigoje į Vilnių, 
Kauną,Šiaulius ir Panevėžį atvyko apie 10.000 naujos- MVD kariuomenės. _ 
Birželio pradžioje prasidėjo didžiosios akcijos veiksmai. Jie vyko trimis 
fazėmis-. ' ' ■ *• "■

1.-Birželio 1 d. apie.4.000 enkavedistų vykdė valymo akciją Su.-.- 
Vaikijos srityje,dalyje Kauno,Prienų ir dalinai Marijampolės apskrityse.• 
Veiksmai truko apie 4 dienas. Jų metu didesnių susirėmimų neįvyko,bet 
visgi šioje srityje bent 8-se vieto.se vykusiose kautynėse rusai neteko ■ 
120 karių.Liėtuvių partizanų krito 23. Jų lavohai buvo išmėtyti Prienų, ; 
Veiverių ir-Marijampolės turgavietėse. Kita tuo pat metu pasiųsta.enkave
distų grupė iš 3.000 karių siautė Alytaus ir dalinai Seinų apskrityse.;' 
Čia lietuvių nuostoliai skaičiumi buvo meni: žuvo8 partizanai; bet skau
dus vadovaujančio personalo, atžvilgiu.Bolševikai čia neteko.86 karių,rų 
tarpe. 9 karininkų. . ■>■;<

2; Antroji akcija .prasidėjo birželio 28 d. ir su mažomis . perimu- ■/• 
komis ' tęsėsi ligi liepos 16 dienos. Šioje akcijoje dalyvavo apie 14^0( 
MVD karių,pačiam gen.mą j. Bcrt.ašiūnui vadovaujant. Buvo valoma-Kauno,Prie
nų ,Mirijampolė s zViIkaviškio,Alyt aus,Seinų,Trakų,Ukmorgė s,Ut eno s,P ate vėžiu. 
Rokiškio ir Biržų apskritys'. Lietuvių partizanų šioje akcijoje krito -i • 
200 vyrų. Ypatingai nukentėjo korinė "Tauro" apygarda ir "Didž .Kovos" a t- • 
gardo'. Bolševikai neteko apie 1.400 kurių užmuštais ir sužeistais. Kri
tulių lietuvių tarpe buvo žymesnių vadų. ■ v '■■-

3. Trečioji akcija buvo vykdomu Šiaulių apskrityje ir Žemaitijoje '- 
ir trečią k artą Prienų, Mari j nnpolės, Alytaus, Kaišiadorių ir Vilnia, us op - . 
skrityse. Veiksmai prasidėjo rugpiūčio mėh.12 d.ir baigėsi to pat mėn. 
16 d.’Dalyvavo 6-.000 MVD. Kaišiadorių npskr. įvyko stambios, kautynės./, 
tarp 98 lietuvių partizanų grupės ir oo MVD.Iš gerai paruoštų .pozicijų ■ 
lietuviui nukovė 148 rusus ir patys netekę 8 užmuštų bei 4 sužeistų,pa-_ ~ 
sitraukė. Iš viso per šią akciją bolševikai-neteko apie 560-vyrų,lietuviai 
— 39 korių. ’ "

Vykdydami valymo .akciją-' bolševikai išviso nužudė 48 nekaltus ūkinin
kus 3ų tarpe 8 moteris; sudegino 7 sodybas ir areštavo, apie 120 ūkininkų; 
iš jų vėlinu apie pusė buvo paleisti,o kiti patalpinti į kalėjimus,iš
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kur bendra tvarka su kitais kaliniais,suimtais .politiniais .sumetimais,ve
žami į Sibirą. ... .............. ... v

Be čia aprašytųjų didžiųjų valymo akcijų visą vasarą visame kras- . 
te veikė .maži MVD daliniai,kurie krėtė ūkininkas,.pat raliavo ant kelių; 
naktimis slapukų pavydaie_gulė jo pamiškėse, javuose,kelių sankryžose ar t 
slampinėjo pūliai ramias ūkininkų .odybas. Besiartinantis ruduo ir ilgė
jančios naktys parąližavo bolševikų veiksnus didesnių akcijų prasme,o 
ypatingai mažesnių dalinių veikimą. Rudens ir žiemos meto laikotarpis, 
kaip ir kitais metais,bus ramesnis

Enkavedistų ■klastos. me-točLai kovoje j?rieš. partizanus.;
Žuvusių kovo s J. lauke partizanų kūnus enkavedistai surinkdavo ir nu-', 

gabcndavo į miestelius arba' kaimus. Juos čia išstatydavo viešoje aikštėje 
arba bažnyčių šventoriuose. Civiliškai apsirengę cnkovedistai_iš'pasalų, 
stebėdavo', kas priėsi prie lavono ir atpažins esant brolį,ar sųnų,a.r gimi
naitį. Pastebėję ašaros nelaimingo tėvo ar motinos akyse,tuoj suimdavo.

• .Ruošdamiesi mūšiui enkavedistai naudoja tokius priemones .Pirmiau
sia'ieško šnipų gyventojų tarpe,kurie nurodytų apie partizanų.judėjimu 
tam;■tikrame rajone. .Kai jie gauna žinios apie partizanų skaleių,opsugin
ki avimą-ir vietą,suorganizuoja milicijos ir enknvdintų-bandas ir leidžia
si į medžioklę. Enkavedistai visuomet organizuoja pajėgus 10.kartų dides
nes,negu būna partizanų.

10. Komunistų "amnestija11.
k Po nepasisekusio partizanų “likvidavimo" komunistų valdžia bandė- 

susikalbėti su partizanais geruoju,norėdama suskaldyti partizanų vienybę, 
ir palaužti kovos dvasią. Ji dar 1945 metais paskelbė partizanams "amne
stiją": tie,kurie nustosią kariauti ir pasiduosįą. geruo ju,nebusią baudžia.?* 
ni.Jio gulėsią be jokio pavojaus išeiti iš miškų ir grįžti į normalų -gy-: • 
venimą. .Taip pat’ gausią darbą ir tarnybas. Sis pažadas suviliojo tik. ko- 
lįbliką. ■ ' .

Iš pradžių su grįžusiais.elgėsi švelnini. Tai truko neilgai .Greit .< 
jiems buvo pasiūlyta'tarnauti enkavedistams,išduodant senus kovos draugas» 
Jei nesutiksią,būsią areštuoti ir ištremti į Rusiją.Tie,kurio atsisakė, . 
tarnauti okupantams, buvo tuoj suimti, ir ištremti is Lietuvds.Kiti, sutikę’ 
bernauti enkovcdi.st.ans,buvo, laisvibet jie patys pabėgo į mišką ių .tęsė 
su .ginklo draugais, žūtbūtinę kovą. Jų gi šeimos buvo suimtos ir ištren- 
ton .į.'Sibirą, o turtas konfiskuotus. ■ '

11. Rusu karinės pajėgos Lietuvo je..
' ' ;• Ypatingai 1946 metais rusai sukoncentravo Lietuvo je -didelss _kariJ'c . s

pajėgas J Vilniuje stovi Raudonosios armijos dalinys 5o.ooo žmonių,Knunė— 
8o\.ooo,Šiauliuose — 2o.obo,Panevėžy — 2o.Ooo,Klaipėdąje lo.ooo. Be to, 
kiekviename apskrityje po 'J^ooo žmonių.Enkavedistų dnlinių.yra apie 5e.iOoą 
ir milicijos formacijose -apie lo.ooo.

Kariuomenė, stovinti apskrityse .yru išskirstyta po mažesnius ules*2 
tukuš ir kit^s gyvenvietes.Tose vietovėse -yra įrengti vadinami gynybos 
lizdai. Vienas lizdas turi apie 5o kareivių-. 'Prie kelią į miestelį-, yra 
pastatyti aukšti stebėjimo bokštui. Tane bokšte dieną ir naktį budi vie
nas ar du kareiviai. Stcbėji.o bokštus yra aprūpintas.kulkosvaidžiu ir. 
Šaudmenimis. Sargybinis turi telefoną. Jis pastebėjęs^partizanų judėjimą 
tuoj telcfonuoja į gynybos lizdą. Tokių stebėjimo bokštų Lietuvoje yru • 
ne tik prie miestelių,bet ir prie svarbesnių kelių bei pri.o didesnių 
kainų. • . . . į
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. Šių partizanų skaičius yra labai didelis.Kiekvienas taurus lietuvi' 
yra' tapęs tokiu kovotoju. Jų yra dvirūšys:. organizuoti ir spontaniški. fjo i -■ 
toniškieji -kovotojai yra tie, kurie visomis .pajėgomis "stengiasi priešinti;’., 
komunistini am< režimui, šabo tuo ja p aruc šas,noriai padeda ginklųotiėmg pĮrtį- 
zaaiąns maistu ir susisiekimo prienonėrais,tačiąu jie negali būti organizdo-- 
ti dėl tam tikrų gyvenimo sąlygų.. .. - .

■ ; Organizuotieji be ginklo partizanai grupuojasi į daugelį slaptų or
ganizacijų* Ju.veikla yra labiausiai decentralizuota.Kiekviena organiza
cija yra išplėtusi savo.-tinklą Visoje Lietuvoje .Tokia decentralizacija 
yra. reikalinga,kad NEKVS sunkina būtų išaiškinti tų organizacijų darbą. 
Kiekvienos politinės programos organizacija turi skirtingus darbo ir or- . 
gariizacinius metodus. Šių organizacijų nariai gyvena miestuose įr kaimuo
se. Jie veda aršią kovą prieš komunistus labai Slaptai, mokyklose,universi- , 
tetuosejįstaigose.įmohėse ir fabrikuose. Negalima sakyti,kad jie butų vi
sai nOgink-luo ti, jie nešioja lengvus gi nkTus ir pavartoja juos tik tuo 
atveju,kai gresia gyvybei pavojus. Jų uždavinys teikti žinias, ginkluotiems 
partizohomsi" Šios organizacijos pačiosspausdina slaptus laikraščius ir • 
juos- platina' visame krašte, palaiko lietuviškai-tautišką sąmonę,informuoja -- 
tautą apie vidaus ir užsienio įvykius,iškelia viešumon bolševikų doromus 
Lietuvoje nusikaltimus. ' r

13. Komunistų spauda apie, partizanus.
Ypatingai smarkią akciją prieš partizanų veiklą komunistų spauda • 

ėmė varyti 1946 motais.Komunistai,neįveikdami partizanų ir nesitverdami 
apmaudu,bisūriausiais žodžiais kolioja Lietuvos laisvės gynėjus. Vadiną 
juoę žmogžudžiais,banditais,vokiškais bernais,buržuazinės santvarkos atkū
rėjais! Si spauda stengiesi pačius komunistus įtikinti,kad partizanai tik
rai yrą tokio,nors nei komunistai,nei patys rašytojai tam-ne tiki. Daugumo 
lietuvių tie plūdimai nei nepasiekia,nes komunistinių laikraščių lietuviai 
beveik neskaito. Tą pripažįsta ir patys laikraščiai,skųsdamiesi sėdį gilin
ame bankrote dėl skaitytojų stokos.

'Kaip sunku komunistams kovoti prieš patriotinį- lietuvių pąsipricši- 
nimą,.galima matyti kad ir iš šių kelių komunistinės spaudos ištraukų: 

"Komjaunimo Tiesa" rašo: "Lietuvos respublikoje komunistinė statyba 
vyksta žiaurios klasinės kovos sąlygomis.Lietuvoje buožiniai nacionalisti
niai gaivalai neriasi iš kailio,stengdamiesi stabdyti tarybų valdžios pra
dedamų >ygių vykdymą,skleisdami gyventojų tarpe provokacinius gandus,kur- 
stydaEti neapykantą,nepasitikėjimą lietuvių, rusų, baltarusių, žydii, lenkų. ir 
kitų tautybių tarpe." ...... . - - ■

"Trakiečių šūkis" taip pat ne mažesnę kolio j iraus i ..gražbylystę paro
do: " darbas vyksta aršios klasinės kovos aplinkybėse.Sutramdyti dvarinin
kai, buožės, fabrikantai, iŠ pasakų kelią savo galvas ir sabotažų,gandais ar
ba dalyvaudami banditų gau$ų likučiuose,nekultu tarybinių piliečių užpul- .- 
Minėjimais bei žudymais bando sudrumsti šaunu atstatomąjį kūrybinį.-darbą, 
naskuodomiesi "nepriklausomybės" kauke,jie nori atkurti buržuazinę santvar-

Tėti "Tiesa" rašo: Vietoje organizavimo negailestingos kovos su 
buržuaziniais nacionalistais ir ginkluotomis jiį gaujomis,vietoje-aktyvaus, 
darbo' jaunino auklėjimo srityje,pas kai kuriuos komjaunimo apkomo darbuo
tojus pastebimas pasyvumas ir nusiminimas."

Čia reikia pastebėti,kad partizanų gretas sudaro kaip neturtingieji 
Ir vidutiniai valstiečiai,fabrikų darbininkai ir inteligentai.Buožės tikrą
ja ta žodžio prasme jau išsklaidyti ar likviduoti, j eiga Lietuvoje ir buvo 
Šiek tiek ,kurioms tas vardas butų tikęs...
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' . Partizaną .i:r apskritai, lietuviu pasipriešinimo/-klaubimab .;/-
'" ?kK£/b/ CK plenumo posėdyje/ '.r -.'/.. •,

1946 m.lapkričio of. 2*2-24 dienomis įvykusiame komtuiištų partijos ' 'į 
plenumo posėdyje svarbiausią programos vietą užėmė s^nrstytias Lietuvos, 
partizanų veiklos ir-būdų,kaip būtų- galina tą judėjimą sutriuškinti'.Pra
nešėjas pradžioje pasigyrė,kad-yra “likviduota"dVrininkų klasė,žyniai pa
kirsti ekonominiai buozijes' ir katalikų dvasininkų pagrindai,kad iš dva
rininkių buožių,bažnyčių ir vienuolynų paimta daugiau 1 Milijono hektarų 
žemės." Tačiau krašto vidaus politinė padėtis esanti- kritiškoje padėtyje: 
griežtas priešinimąsis,aktyvi ginkluota kova prieš tarybų valdžią. Kalbė
tojos ypač pabrėžė "...politinei padėčiai musų respublikoje būdinga, aš
tri klasių kovo, Vnlstybiniems organams sukurti ir sustiprinti,žemės įsta
tymui vykdyti įniršusiai priešinasi buožės,kataliku dvąsininkni.išsilikę 
fašizmo s /ridini ui, kur i c stoja prieš tarybų valdžią “su buržuazinio nacio
nalizmo vėliava. B-anditijąiu teroru prieš tarybinį ir partinį aktyvą,prieš 
priešakinę inteligentiją.w .

Tų klausimų svarstyje pasisakytu.kad komunistų organizacijos,spręs- 
dumos pogrindžio.veikimo ir partizanų likvidavimo klausimus,padariusios 
stambių klaidų.. Reikėję prieš minėtus priešus kavos- frontas jungti su 
klasių kovą.neatitrūkus nuo puolimo prieš miestų elementus,kapitelis -■ 
tus ir buožiją. T šios, ..kovos'priešakį reikėję iškišti pačius lietuvius, 
c ne kitų tautybių asmenis. Energingiau.reikią likviduoti ginkluotosios 
lietuvių pajėgos. Taip pat nereikią pervertinti priešo jėgos,kaip kad 'Lio
vę iki šio laiko. Ne mažesnęs svarb-'s dalykas esą nuodugniai-išvalyti 
nuo .priešų valstybinį,ūkinį ir korporacinį tarnauto jų.aparatą.... '. .

kaa?i unnenė s 
Kaune

15. Partizanų bylos.
Partizanų bylų l-'.bai daug pagausėjo 1946 metais. Partizanus teisia 
..„’i j karo tribunolas.; Sis tribinolas yra Vilniuje, ja skyrius — į 
Teismai vyksta visoje Lietuvoj e, ne s minėtas karo tribunolas dar1 o 

-išvažiuojamas sesijas, Didesnėje partizanų bylų dalyje -td"sė karo ' tri
būne lo 'prininink.as justicijos pulkininkas Stasiulis,prokuroras -buvo G/.li- 
naitis/Kitų bylų sprendimas Vyko pirmininkaujant kapitonui Bugieniui. 
Reikiain manyti',kad tai nėra tikros pavardės.Po jomis arba yra pasislėpę 
kokie nors rusai,ar -bent kokie lietuviškos kilmės seni Sovietų krašto gy 
gyventojai, specialiai paruošti okupantiškų"teisėjų" darbui. Lietuvoje 
anksčiau teisininkų sluoksniuose tokios pavardės negirdėtos.

Šis komunistinis kariuomenės tribinolas vadina teisiamuosius par
tizanus ginkluotais banditais,kurie esą išvystę pražūtingą pražūtingą 
darbą prieš .komunistu partiją,tarybų valdžią ir valdžiai ištikimus tar
nautojus bei čiliečius. Kad teisiamieji nėra jokie banditai,bet garbin
gi Lietuvos kariai,jąu ir iš to matyti,kad juos teisia,koks ten bębutų, 
vis dėlto kariuomenė s tribunolus. Taigi esmėje ir pats ko
munistinis teismas pripažįsta juos kariais. Išvadoje,ne teisiamieji yra 
banditai, bet toks karinis tribunolas banditų-..-teisminis .organas. — oku - 
P'intų—uzurpatori.ų...budcliška renka, žudanti Lietuva. . . ... :

1946 n.liepos m.26 d.- tasai tribinolas nuteisė Skardupio kleboną. 
kun.Iliu 10 metų kalėti.Jį apkaltino buvus partizanų.vadu,nors jokių tąn\ 
įrodymų neturėjo. Tuo pat motu teismo laukė pulkininkas Butkevičius■ką- . 
piton-s Tauny s. P up eli s, Gavėnu s ,-Pile akės, Miškini s, Grybauskas ir . kiti.
Apie šių visu tolimesnį, likimą? nieko nebuvo girdima,greičiausia juos be..:-
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kariuomenės. teismo karo.tribunolo-pirn.kap. Rugienius,išvadinęs partiza.-- 
nūs "negrįžtamos praeities liekana. is,visuomenės atmatomis,nebesitikin
čiais .sulaukti kada nors p-Ii naktų- jiems laikų, stojusi-. ms į- tamsų-, krūvio 
teršto kelią, susimetant į ginkiubt-s gaujas " — paskelbė sprendimą:‘4^.- 

partizaną J.Glazauska ir K.Šnarą — sušaudyti. Glazūuską Aleksį, :... 
IP-sas.rrį ir kitus įvairiomis kalėjimo' bau&aėnis,.konfiskuojant .jiĮ. turtą.'

• ■ • Nežiūrint to,kaip.žiauriomis priemonėmis: ištrėmimais,turto kon- : 
f isk.avinu, sušaudymu terorizuo jkomunistai partizanus, vis tiek nepajėgiai': 
įsisiūbavušio laisvo kovų judėjimo sustabdyti,ne s lietuviai laisvę brangi
na, labiau, negu; gyvybę * ? ' .. ' ' . v

Pasakoji! dJįj-otoju d^ąugijo j V. .

„ Apie neseniai įvykusias rinkimus kri kurijac . . ^'Sovietų respubliko-*: 
s'e oficialiai iš Sovietų atitinkamų įstaigų visam pasauliui skelbiama,kąd 
rinkimuose dalyvavę tokio %% rinkikų; Armėnijoje — 99,99%,Azcrbeidžane 
— 99,98%,Gruziją j e — 99,97%, Gudijoje — .9-9,97%,Lietuvei-j e — 97,04%. .

Jau ir Vakarų kraštų spauda tiek yra susiorientavusi,kad kartoja 
šias žinias,sušypsena,kaip kokias "medžiotojiškas istorijas”.

"Tribune de Gcnfeve" /13.2.47/ prideda,kad Ukrainoje rasta 11.832 
balsai,tai yra 0,52 %,.kurio balsavę prieš konunistų ir"nepartinių" bloko . 
kandidatus/0 apie Lietuvą šiuo atžvilgiu komunikatas nieko neminįs, pusi-’ 
tenkindamas tik konstatavimu}kad ir Lietuvoje visi komunistų ir nepulti- ’ 
nių bloko kandidatai su Stalinu priešaky išrinkti,..

Jau ir šveicarų laikraštis,natonni,pastebėjo,kad šis nutylėsimas - 
ką nors reiškia,kad su rinkimais Lietuvo je yra ypatingai- netvarka.«. 
Iš savo pusės galėtumėm-pastebėti-, kad Ukrainoje, jeigu 0,5 % rinkikų yra 
apie 11. ooo, tai išviso Ukrainoje rinkikų esama.tik vos virš.. 2 y'.iii. jonų. 
0 -gvyentoju Ukrainoje juk skaitoma bene, keliolika milijonų. Kodėl gi tiek 
maža turinčių teisę balsuoti? Ar tai tik ten atsiųstoji kariuomenė ir 

■ enkavedistai tebalsuoja.? Jeigu taip,tai suprantama,kodėl iš 10.000 .balsuo
tojų, vos 1-2. neateina balsuoti. Juk jiems tai tarnybinė . pareiga.?,. 
Kiek‘balsuoto jų Lietuvo je leidžiama prie urnų,irgi neskelbiama.Tik .skel- 
biąma,kad visi‘prileitie ji /ir tai ne visi,nes 3% visgi neatėjo net tų!/. . 
balsavo ir išrinko,kas buvo. reikalinga. Aišku, kad-tan. galėjo pakakti beveda 
vienų enkavedistų ir 'kareivių balsų... ■ m i ‘ ‘

' ffUO METU,kai pačioje Tėvynėje vikst.a žūtbūtinė kova,kodą ten yra 
užgniaužtas bet koks laisvas lietuviškas kultūrinis gyvenimas,jei neskai
tyti į komunistiško agitpropo uniformą įvilkto "kultūrinio" velkino,mus” 
antiūju priešu ženėja likimas lėmė susikurti lyg ir naujai "Mažai Lip'tuv-ni 
nes ■ čia kaip tik vyksta'’dabar intensyviausias ausų tautos kultūrinis ju-- 
dėjin? s",kad ir žvnini sumažintu mastu,kad ir labai neįprastose ir nepūtė*- 
giose sąlvgoše,het užtat persunktas užgrūdintu patriotišku, pasišventimų-.-. 
Ė'kartosime čia trumpai Amerikos spaudoje pasirodžiusią 1946 metų Vokie-?_:. 
tijoje ir iš dalies kituose kraštuose gyvenančių lietuvių kultūrinės
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veiklos apžvalgą. Paminėsime čia tik trumpai apžvalgoje išskaičius-j amus 
Svarbesniuosius kultūrinio gyvenimo įvykius.

ir švietimo srityje - siūtai moksleivių baigė pertrauktą moks
lą ir gavo atestatus, a t i darančiu. s • kelią į aukštesnės studijas.Aukštosiose, 
mokyklose mJkos per 2,800 lietuvių, studentų.Tūkstančiai moksleivių tęsia <• 
ar net ir pradeda vidurinį faokslą.Profesoriai ir studentai mokslo darbą * 
dirba ir mokosi -ypač-. Hamburge,nors ir sunkiose' sąlygose veikiančiame Bal
tų universitete. Tiubingeno universitete musų lituanistų prof.Skardžiaus 
ir-Salio dėka dėstoma net lituanistika.Ten pat.p.Alseikaitė-Gimbutienė 
išleido net i svetimųjų tarpe sukėlusį susidomėjimo -mokslo veikalą "Laido- 
sena lie tūvije". i .

■ E^O3 paminėjjiaąs... Surengtas lietutiškos knygas 400 jubiliejaus 
paminė jisias. Ta proga* P areng t a s platus veikalas apie lietuvių raštiją, 
kurios.dalis išspausdinta dideliame, ^lietuvių Rašytojų Kalendorių jejkjir 
surinktos žinios Jei apie pusantro tūkstančio- lietuvių kultūrininkų.Pa-- ' 
ruošta vis’a eilė kitų mokslinių studijų,iš kurių viena — A.Maceinos "Di
dysis-Inkvizitorius" -jau išleista.Išleista daug vadovėlių,žodynu, ir kitok- 
kių knygų. , . ’ -
' - ‘literatūra ir spauda leidinių kiekiu ir savo tiražu žymiai pralenkia 
tai,kas’ svetimos skupacijos sąlygose pasirodo Lietuvoj e,nežiūrint to,kad- 
tremtyje yra tik maža dalis tautos. Neskaitant to,kas' yra parašyta,vien 
išleista per 1946 metus per 20 dailiosios literatūros bei poezijos'rinkis. 
nx^>' Dailės ir muzikos' srityje aktyvvųnas dąr didesnis.Ypač garsūs save- 
veikla Mikulskio, ir Sodeikos vadovaujami menė ■ansambliai,kuriems antrihin- 
kauja visa eilė kitų pamašiu junginių bei c^orų; Schong.au,Hanau,W'erzburge 
buvo surengtos plačios lietuvių tautodailės parodos.'Be to būvą, surengta 
Visa-eilė paskirų dailės kūrinių parodų. Detmolde ir Augsburge yrą nuo.- 
lėtiniai lietuvių teatrąį^kur tarp kitko statomi net naujai sukurti lie
tuviški scenos kūriniaiŽodžiu rr: .ant, kultūrini s lietuvių gyvenimas, pa
lyginus su. sąlygomis,yra labai intensyvus, čia suminėta tik keletas tyšfcfc

■ ki-ušių to aktyvumo pavyzdžių,nes. visų, kultūrinio veikimo • žygių nei.nesur- 
rašytum.

’ Britų planas PP reikalų.
Britų-ministras okupuotiems kraštams skelbią,kad artimoj ateity 

visi DP pagal galimumą turės patys užsidirbti savo pragyvenimo reikalams 
ir todėl jie bus įtraukti arba į darbus,reikalingas okupacinėms pajėgoms, 
arba į vietos vokiečių’ darbe .rinką.Šiuo pastaruoju atveju jie busią pro
teguojami nuo. gailimo blogo traktavimo iš vokiečių pusės. Būsiančios .pro- 
g&ojamos ir DP ’organizacijos kultūriniams reikalams,tačiau, ta” sąlyga, .kad 
jos nesiektų politinių, tikslų, ir nevestų. propagandos prieš grįžimą tėvynėn. 
Taip .-pat būsią imtasi administracinių priemonių, apsaugoti DP teisiniams., 
interesams. Būsią viskas daroma,kad būtų-palengvintas DP•grįžimas^nano,.. 
bet tiems,kurie parodys leistinus motyvus,pateisinančius jų-negrįžimą,. 
būsiančios daromos išimtys. Ministeris tarp kitko pasakė,jog būtų neleis
tinas dalykas versti DP grįžti namo, sukuriant cnfpa'keliamas gyvenine. są’-. ■* 
lygas.Tarptautinė pabėgėlių rūpini ao organizacija tepradėsianti veikti ,■ 
tik po kurio laiko.Visa tai liečia pirmoj eilėj Anglų zonose, esančius 
pabėgėlius.Kaip matyti,tas planas tremtiniams nežadą nieko gera...

BAI'Fas per gruodžio ir sausio mėnesį išsiuntė maisto ir drabužių 
į Vokietiją už 91.200 dol.,/dalis Austrijon/,į Italiją — už 924 dol. , 
ir Belgiją -- už 500 dol./tik. drabužiai ir avalynė/.
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............. NET VANDUO bestovėdamas pūna... Ir sako,kad rankos taip pat,jei
gu visiškai nieko neveiki — suvysta. 0 norais gerais,,jei nelydi jų 
veiksmas, esą, tiktai pragarą grindžia... Gražiausios.svajonės ir pasiry- 
žimai be veiksmo nublanksta-ir nyksta,kaip^dūmas. Viltis, ta visų nu - ■,
skriaustųjų paguoda ir dvasios stiprybės šaltinis,neištesi tam pažadų, 
kas be veiksmo sudėjęs rankas jos guodimą vien tik piktnaudoja. 0 prie., 
saikų kiek iškilmingų,skambių ir,gal but,ne mažiau nuoširdžių,mums tik • 
gėlą-, o priešui ir velniui tik progą kvatotis palieką, jei jų neįkunija- 
veiksmas. . ’ ? . ' '

NO, VEIKSMAS ! Tai jis nuo minties pirmapradės mums praskina ke-’ 
lią prie tikslo. Jisai yra tas,kurs sumanymams musų ir pasiryžimams vai

niką laimėjimo neša! Padangėn jis iškelia žmogų,valdovu didžiųjų gamtos 
Pajėgų jį padaro, įgalina kurti be galo daug gera, taip - pat ir..,, be galo 
daug pikta. Nes veiksmas,kaip ginklas -- priklauso,kieno ir kokioj yra 
rankoj: nemokšos,plėšiko ar kario tauraus.

• „ . MŪSŲ MINTYS šiandien ir kasdien,tartum ilgesio kančių išręiš - 
'kiančios rankos,vis tiesias ir stiepias Tėvynės linkme ir vis klausia, 
kada pagaliau ta teisybė į žemę nužengs ir kada gi sugrįš mūs Tėvynėn 
ramybė,gerovė ir laisvė. Vieningas i'r-teisėtas musų troškimas juk ver - 

‘tas yra išsipildyt. Pasaulis tačiau yra taip surėdytas,kad tik neteisy
bės,nelaimės ir skriaudos kiekvieną iš musų užklumpa be mus pastangų. ; 
0 į prarastą gėrį tik veiksmas ir dar kartą veiksmas tegali grąžinti.
- BET _ VEIKSMĄ S ir stato ir graiuna. Ir protai ir sąžinės turi bu- 
dėti,kad mūsų veiksmai,įkvėptieji bendrų mūs troškimų,neliktų pakrikę, 

’kaip jūros pakrantėje smiltys,tesklaidomos vėjo. Ir protai ir sąžinės 
dvigubai turi budėti,kad tie mūs veiksmai nepataptų,kaip nuovokos ir va
dovybės neteku kareiviai,kurie jiems patiems nesuprantamą sąmyšy žudo 
viens kitą.
. 0, VEIKSMAS ! Gyvybei suteikia jis prasmę,jis kuria stebuklus
ir net neįveikiamas,rodosi,kliūtis sutriuškint įstengia,jei įkvepia, jį 

. idealas kilnus,jei jį veda tauri išmintis ir jei jėgą jam teikia tvir - 
tai sukaupta ir vieninga valia. Nerastumei džiaugsmo šviesesnio,garbės 
garsingesnės,kaip būdamas šitokio veiksmo net ir menkučiu dalyviu !

0 KAIP TIK tasai džiaugsmas nelaimėse mūsų mums atveria prie -• 
globstį savo. Nes kurtą su^aupsim juk valią,į talką pašauksim išmintį 
ir • p at yri yną- ir tokiu. galingu, veiksmu. į pasaulio vartus subildensini^kad • 
visos jo tauriosios galios sujus iš bailaus neveiklumo,sutraukys teisy
bę suvaržiusius• pančius ir trenks į gelmes pasmerkimo pasaulį aprėpusį 
piktą-. Tai didis bus veiksmas,o džiaugsmas,kurs jį atlydės^— kupinai 
atsilygins už viską,kas buvo kertėta. Nes rasim dar kartą žanėtąją žemę, 
ir bus ji dar'kartą laiminga,laisva - • •

Lietuva —. Tėvynė' mūsų!

- ' . ' Erinki’asČio teisėmis"*"*
Imprimė comme manuscript
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