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Nr.l Dvisavaitinis lietuvių laikraštis 19^6 m.kovo mėn.l d.

PASAULIO LIETUVIAI!
Sunkiomis Lietuvai dienomis kreipiuosi į Jus seserys ir broliai 

lietuviai! Kreipiuosi į tuos, kurie galit kalbėt, kurie naudojaties 
spaudos, žodžio ir susirinkimų■laisvėmis. Nei mes, nei ypač Lietuvo
je pasilikę tokių laisvių neturi. Momentas reikalauja iš kiekvteno 
susipratusio tautiečio aktingumo kovoje už Lietuvos laisvių atstaty
mą, už demokratinių teisių grąžinimą. Lietuvos gyventojai, taigi mū
sų broliai ir seserys, dabar tokių teisių neturi. Iš vienos diktatū
ros jie pateko kiton diktatūron.

Karas senai pasibaigė, bet,ČEKĄ /GPU? NKVD, NKGB/, svetima ka
riuomenė, svetimi pareigūnai it svetimi gyventojai tebeviešpatauja 
mūsų tėvynėje. Šituos faktus patvirtina gaunamos betarpiškos žinios 
iš Lietuvos. Kada svetimas elementas braute braunasi į mūsų kraštą, 
tai tikrieji Lietuvos gyventojai naikinami arba per kalėjimus ir ki
tomis progomis gabenami Rusijos gilumori į nežmoniškas gyvenimo sąly
gas. Tokių bus apie keletas šimtų tūkstančių. Ei

Pirmos okupacijos metu bolševikai išvežė iš Lietuvos apie 4o.ooo 
piliečių-moterų, senelių ir vaikų, jau nekalbant apie tūkstančius su - 
naikintų. Pagal paruoštą planą turėjo būti išvėžti buvę Lietuvos po
litinių partijų ir Lietuvos Šaulių Sąjungos nariai, 'Maskvos pagamin
toje instrukcijoje įsakmiai išvardintos šios partijos: Lietuvos vals
tiečių liaudininkų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija, krikš
čionių demokratų bei jos padalinių ir Lietuvos tautininkų sąjunga,. 
Šių organizacijų narių su šeimomis būtų buvę, virš septynių šimtų 
tūkstančių. Prasidėjęs Vokietijos-SSSR karas sutrugdė jiems užbaigti 
šitą darbą, bet daugelis žmonių rado savo’pavardes įtrauktas į išve
žamųjų sąrašus.

Antra, kartą sugrįžę mūsų kraštan bolševikai tuoj pradėjo areštus. 
Pirmoj eilėj nukentėjo pasižymėję kovotojai prieš vokiečių okupaciją, 
nes jie kovojo už Nepriklausomą Lietuvą. Tardomi nekurie išprotėjo, 
kiti nuteisti darbams anglies kasyklose ir stovyklose, kur žmogus ba
du, šalčiu ir nepakeliamu darbu pamažu esti sunaikinamas. Jų kačios 
baisios. Atminkite juos, kovokite už jų laisvę, jų tarpe yra jfįsų tė
vų, brolių, seserų, vaikų ir šiaip giminių. Kas mėnesį per kalėjimus 
išgabena dabar iš Lietuvos Rusijon po tris-keturis tūkstančius kali
nių, arba nuo antros okupacijos pradžios jau išgabenta apie penkias
dešimt tūkstančių žmonių.

Maskvos radio pranešimu, 1945 metų spalių mėn. 11 dienos, iš Lie
tuvos turėjo važiuoti į SSSR mskykins amatų mokyklas I60.000 jaunuo
lių, kurių 90.000 jau išvažiavo ir jų tarpe 60.000 savanorių. Mums 
žinoma, kad tai nėra savanoriai ir tai nėra jokie amatų mokyklų mo
kiniai, bet prievartos darbininkai'kasykloms ir fabrikams. Amatų mo
kyklomis prisidengę bolševikai norėjo jau pirmos okupacijos metu iš

vežti Lietu-
‘ ’ {""Lietuves | ... V
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i lB-~rurtn^3 kosykJ-ų—iXeorbaua^Rusli'aj, kur-darbo jjY'or 
nimo sąlysožts jio naikinami. Tuo tarpu oficialiai'' bolševikai drįs ■ 
kalbėti apie savanorius, - geri savanoriai 12 notų ..,

Daug Lietuvos karo pabėgėlių ir prievarta išvežtų Vokietij on 
pateko į'bolševiko negus rusų užimtoj Vokietijos teritorijoj. Vyrai 
buvo tuoj neapnokinti apginkluoti Ir pasiųsti prieš vokiškus tankus 
bei vokiečių įtvirtinimus, kur jie žuvo tūkstančiais. Ypač daug lie
tuvių žuvo prie Karaliaučiaus, Klaipėdos, Danzigo ir Broslau miestų. 
Nedaugeliui išlikusių gyvų grąsė teismais ir išgabeno Rusijon. Lieti 
von jie nesugrįžo. Tuo būdu vėl keli šimtai tūkstančių mūsų tautie
čių, greičiausia 1/4 milijono, bus dalinai žuvę, dalinai sunkioj ka
linių būklėj palikę.

Pirmam pasauliniam karui pasibaigus USA lietuviai surinko virs 
milijono parašų prašydami JAV•prezidentą pripažinti Lietuvą do jure, 
o dabar reikėtų bent dvigubai tiek parašų, lietuvių ir humaniškų ki
tataučių, kad Lietuvos nepriklausomybė būtų atstatyta, kad šimtai 
tūkstančių žūstančių mūsų brolių Rusijoj būtų išgelbėti, kad sveti
mos šalies teroras Lietuvoje liautus!. Visi dori lietuviai apeliuo
kite į pasaulio sąžinę, kreipkitės į jūsų kraštų vyriausybes, ski- 

_______ _—bėkite kol dar ne pervėlu! Bendradarbiaudami su lenkais, ukrainio- 
-čiaisj latviais, estais,, suomiais, rumunais, bulgarais; graikais;
gruzinais, armėnais, turkais, persais, ir su kitais panašioje būklė 
je esančių valstybių tautiečiais ruoškite masinius protesto mitingui. 

, o juose priimtomis rezoliucijomis kreipkitės į pasaulio spaudą ir 
valdžios įstaigas.

Tikėdamas, kad .mano teisybės žodis bus jūsų išklausytas dar 
kartą primenu, jog lietuvių tautą dabar yra didžiausiame pavojuje 
Reikia tikėtis-, kad bendromis mūsų visų pastarigor is Lietuva vės 
bus Laisva, Noprikiiu&oma, .Psokratiška Respublika.

Dr; Kazys Grinius
Buvęs Lietuvos Respublikos 

1946 n. vasario 16 diena * ’ Prezidentas
Germany

Mirusioms Lietuvoj goriausia
Neseniai "Naujienoms” persiuntė žinomas prekybininkas cicerloti. 

gautą iš Lietuvoje pasilikusių giminių laišką,adresuotą Adomui Berr.c- 
dišiui,Cicero,III. ir rašytą iš Panevėžio apskr.,kurija- tarp kitko 

rašoma; "Mes gyvenamo, neblogai.Nssme išlaisvinti .Nuo kero frontų ne nu
kent ė j ome. Tavo tėvelis tai pavydėtinai .gerai gyvena ir visai nenukon 
tėjęs.Jis visko turi.Gal ir mes kada nors prasikursim ir visko turėsi 

Savo pastabose prie laiško adomas Bernardišius skaitytojus pra
šo atkreipti dėmesį kaip tik į čia pacituotą vietą,kadangi jau 1939 
metu rudenį laiško gavėjas buvo gavęs liūdnų žinių iš Lietuvos apie s 

vo tėvelio mirtį. r '
Pabaltijo padėtis nepąsikeltųsį

S ava i t ra š ti š”"V i e nybe" sausio 11 d. nr.atsispausdino Lietuvos mi 
nisterio Vašingtone Žadeikio telegramą,kurioje užakcentuojama:"Trijų 
didžiųjų paskutinės konferencijos proga spaudoje ir per radiją sklei
džiamos spekuliacinės žinias,jog sovietų agresija Pabaltijo kraštuose 
susilauksianti vakarinių galybių pripažinimo,yra suinteresuotos pusės 
inspiruotas grynas prasimanymas.Amerikos•vyriausybės tvirtas nusista
tymas šiuo reikalu nėra pasikeitęs“.JAV lietuvių dienraštis "Naujiena 
prie šios telegramos dar pridėjo pastabą,jog Valstybės Departamente 

. užtvirtinta,jog nėra jokių duomenų,kad ir ateityj šis JAV vyriausybės 
,/ nusistatymas pasikeistų. . • .
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J. Aistis

KUR GI KRAŠTAS

Kur gi kraštas šių kraujo ir ašarų marių...
Kur gi tavo, Tėvyne, valtelė vali 
Įsiūbuotos stichijos verpetų kely 
Beišplauks, nešina savo viltį nemarią...

0 naktis ir žaibai, ir tarškieji griaustiniai, 
Ir ^siutusios vertos kaukimas nužmuš
Su didžių avnder.ų gaivalingu ūžimu • *
Užslopino Tau šaukiantį balsą, Tėvynė.

Išlaidi gaivalai galinėjasi, trankos...
Kai nušvinta įkeitusi žaibo pyktis, 
'Pasimato bangų užblaškyta valtis 
Ir dangppi iškeltos maldaujančios rankos... v •

0 Tėvyne brangi, nebuvai gal dar niekad 
Palaužta, pažeista taip giliai ir skaudžiai, 
Neraudojai dar Tu gal t-:ip niekad graudžiai, 

’Svetimiesiems atėjus sunindžiot, suniekint...

Bet Tu niekad, džiaugsme ir nelaimėj, ir baimėj 
Nebuvai išdidi ir graži,kaip nūnai...
Ir tikra ateitim, nes Tu viena žinai - 
Seka audrą giedra, kaip nelaimę kad laimė.

Tu žinai, kad kančioj pažinimas ir džiaugsmas, 
Ir svpjų bei troškimų tikriausia versmė, 
Ir, gal būt, kad tik joj glūdi viso prasmė, 
Net gyvenimo trykštantis džiaugsmas ir skausmas,.- ,

Tai dėl te, kėd‘nuu vėtros kasas Tau išpynė, 
Tuo įsmigusiu ž.ilgsnio linu į &>.’drats 
Tu matai, o gražiausias, n<„. „j ..as g.ledras 
Pažadėtosios laisvės rytojaus aušrinę.

0 praeis, pasibaigs šitos audros įtūžę, 
Išsiners r.š nakties Tau gimtieji krnntai 
Ir taip lygiai jau bus, k.- ic svajonė! matai - 
Sužydėjęs gražiai Tavo laisvės geguižls...

Grenoblis, ISHpaH do.

4



pr.5111 i ni nn. kgtui b&iglftipfriSį d auguliui pavergtų tr.utų at- 
siredrvlTSlų^kūnyti s'^o sciris svajones ir nnt impurijalistinių ca
rinės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos griuvėsių įsikurti savų vals
tybių Nepriklausomybės rūmus, įgyvendinti pačių tautų e.pšisprondinė 
teisės orincinus. Išimties nesudarė nei Lietuva, kurios, praturtėju
siu no baudžiavos panaikinimo,' ūkininkų sūnūs, beeidami mokslus ir 
virsdami stipriomis intsligcntinčnis-.pajėgomis, užsikrėtę nzujosio- 

•nis dem-kratinėmis idėjomis ir persisunkę ’Laišros" ir "Varpo'' minti
mis. Numatomas ir mielai laukiamas vakarų demokratijų l-nine j,imss ža- 
.dėjo Lietuvai nilną politišką laisvę, ir lygias teises laisvoj nuro
pos to’itų šeimoj. Muns "ušo tiktoji aušra, nepriklausomos dienos ry- 
13 S .

jmy gausi lietuvių išeivija sukėlė gausų politinį sąjūdį uz Lie
tuvos n-epriklrusorybę.^Ši-n reikalui amerikiečiai lietuviai surinko 
ari..- nilij'nn parašų. Šveicarijos Lietuvių. Taryba, taip rm t dirbdama 
laisvame krašte, šturmavo įvairių valstybių įstaigas ir spaudą. Sun
kiausiai sukėsi Lietuvių Konferencijos Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18-23 
d.d. sudarytai Lietuva s Tarybai Lietuvoje.

Vokiečiams prireikė Lietuves Tarybos pasisakymo, j -g Lietuva at- 
' siskirio nuo Rusij s. Toks pasisakymas buvo roikaling s Lietuvos Bras
tos darybose su rusais, kaip argumentas .-prieš bolševikų prutonzij'-s į 
šį kraštą. .Bot vokiečiai šitokį Lietuvos Tarybos pareiškimą sutiko ru 
garas pranešti ir jį palaikyti, t.y. išgauti derybose Lietuvos atsis- 

,_..kyrimo m-' Ihifii-jms- •pr^uaLixilx..--,. Lik ųu kad Li^Uu^s Taryba su
tiks slaptai susirišti su Vokietije šiomis keturiomis sutartimis: 
1/krro, 2/susisi •.Rimo, 3/nuitų, 4/pinigų, o tai reiškė, kad Lietuva ir 
Vokietija turėtų bendrą k*rįūonanę, tarp Lietuvos ir Vokietijos nebūtų 
muitų sienos, fbiej so -’•ristybėsc būtų ti: patys pinig'i ir bendras 
susi siekiai" s orbs., kitaip sak-r.t, Lietuva atsiskirtų nu? Rusijos, b t 
’-risijungtų prie Vokietijos. Lietuvos Taryba b-Įsų dauguma 1917 n. 
gruodžio 11 d. priėmė v'kiečių generalinio štabo padiktuotą Lietuvis 
Nepriklausomybės o-, skelbimą. Kr -šta laivė, kad Li-tuvo-s Taryba buvo 
nodem^kr-t. tišku būdu iš ■•“i y u o lomų r scenų sudaryta ir tuo būdu neatsto
vavo gyventojų nuomonės. 3c to, kairieji Lietuvos Taryb-s noriai, ke
turi asmens, inž. £top:-no Kairi:- vado v-.ujami, .griežtai pasisakė prieš 
tokį akto.

Kairiųjų pasipriešinimas' iššaukė kitų Lietuvos Tarybos narių c.bo- 
■ jenos dėl’jau priimtos 1917 n. gruodžio 11 d. rezoliucijos ir 1918 n. 
sausi8 d. šis g-uodži; 11 d. nutarimas, inž. Steponui Kairiui pasiū
lius, buvo sekančiai pakeist-'s:

”Li.' : o Taryba, k-i? vienintelė liotv-^ių tautos atstovybė, nt- 
sir-Vniai pripažintą j** t'’’tų p-uls^rcndimo teise ir Ii-tuvių konferen
cijas nutarimu V- j - ?'u ąsė j o non. 13 d. - 22 d. 1917 m., skelbi- 
atstatanti n r rikl'usor.ą demokratiniais y nat-is sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje ir t- valstybę atskirianti nuo visų vals
tybinių ryšių, kurio kada nors yra buvę su kitomis tautomis, iir.nugu 
Lietuvos Taryba nnr .-išitie., kad Lietuvos valstybės t*-' , kai ir santy
ki nr-.s su k-inynr.is nustatyti yra reikalinga, kiek -.Iii." gr. ičio.u, su
šaukti St ji gi ar'.esi s Sc-irvs, visų Lietuvos gyver  -t jų d..m • kritišku bū
du išrinkt .s,”

•Šis nutnrinos svarbus tuo, kad j-.r-.o užakcentuotos de:..c-krntišku 
būdu r-, nk.ar.is Lt -ei ;.i a. v.- si s 3.: ir.-s ir k-o tik t'k-, s-rimes ; :li „.u.- tėty
ti -ą-lutioiU3 ryšius su k ina is, ūi-i ir su L kieiija, ”rb-., kit-i.-. 
ęakant, šiuo keliu Lietuvos Taryba norėjo išsisukti nu ■ amžinų ryšiu 
su Voki 'tilo. Dejų d-.lis asmenų, jų tarpo ir uit: .r. s Smet ..no, buvo 
prį- š t m* oja nutari;?, n >s ja nurw.:ji-: U.v-iių ori-nt'-ci j.n n -p Ii 
taip groit nąj.. ..’ą ir tpdėl T.-yyho ' •ruSd^i,- p <
rįLŪ keisti kįtu nu: ....L:'u’\ \ .i-../. ; ■ .? p’įt_ Tar/bog p..' . tĮr, 3į/. 

- ■
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-5-
'TV’dmlIPnrybo no tik pekaii^—gTucd^TrrnLl d. mufrariiną, bot ji nutarė ■:- 
klausti Vaki-^iklUj ksdiT’jie pripažins Lietuvą njpmTklnusom? v-Istybb, 
kad?, jie- 'ztitrauks- iš Lietuvos kariu'menę ir kada parduos krašt' v'1!- 
džią Lietuvos Tarybai.

Į šiuos kla.usir.ius Lietuves Taryba nei Vilniuje, nei jas penkių 
ęsn.nų delegacija Berlyno patenkinamo atsakymo negavo, Dologseijai iš 
Berlyn- gįžus, Lietuves Taryboje per posėdžius iškilo vėl nauji nesu
tarimo i, svarstant, kurią sczoliuciją pranešti vokiečiams: nr-gruo
džio 11 d. ~r sausio 8 d. .antenas Sotina stovėjo griežtai už gruodžio 
11 d. nutarimą, nes, jo. supratimu, antraip vokiečiai panaikins ir pa
čią Lietuvos Tarybą, Balsų dauguma buvo priimtas gruodžio 11 d. teks
tas su priedu, kad galutinos žodis-priklausys Steizienąjar Geimui. 
Prieš tekį Lietuvos Tarybos nutarimą protestavo ir protostuodemi pasi
traukė iš Lietuvos Tarybos keturi asmens: inž, Steponas Kairys, Jonas 
Vileišis, Narutavičius ir "yknlns Biržiško. Jie argunentąvo, kad šiuo 
nutarimu Lietuvos T'ryb?. kenkia Lietuvos reikalui ir kad ji pasisavi
na Štai..• ienoj? Sein-: funkcijos.

■y, kairiųjų atstovų Lietuves Taryba jautėsi n>a ’Įimti sėkmingai 
dirbti ir buvo keturioms išėjusioms pakartotinai siūl-.na grįžti at.;:'j. 
Vasari ■ .non. 15 d. J. Vil-išis, 3. Kairys, Narutavičius ir X. Biržir 
ka parašė šokantį raštą Lietuva Tarybai:

• "..t s akydami į Jūsų ; o.siūlymą, šiuo mrnnošsho, jog dūliai Liet-, 
ne', rikiausorybės paskelbimo mes sutink..no balsuoti enbloc už sek*?’ 
formulę ir grįžti Lietuvos Tarybom:

Lietuvos'Taryba s^v-- pasėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienbalsi . 
nutarė kreiptis į kusijos, TTokietij's ir kitų valstybių vyriausybes 
šiuo 7 v rai škinu:

Lietuves Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos •■•.tstovybė, r m. - 
danosi pripažinta tautų apsisprendime taiso ir Lietuvių K-nferonci jo 
Vilniuje nutarimu rugsėjo 18-25 d. 191? motais, skalbia. atstatanti 
nm riklaus-ną domokrutininis penatais sutvarkytą Lietuvos v'Istybę s. 
s'stine Vilniuje ir tą v Istybę atskiri:nti nu - visų v-lstybiniiį ry
šių, kurio yra būvą su kit'-mis taut?-.is, Draugo Lietuves Taryba pa
reiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kit mis 
valstybėmis privalo galutinai nustptyti kiek galima greičiau sušauk
tos Štai.vienasis Seimas, doi-.-'kratiniu būdu visų Liotuv-s gyventojų 
išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdama. apie tai.... ..vyriausybei, prašo
-ripnžinti n -priklausomą.Liotuv•s valstybę.
15.II.1918.
Vilnius.”

ši f-rmulė buvo priimta vienbalsiai visų Lietuvos Tarybos narių 
vasario 16 d. posėdyje. Istoriškai įdomi kova už vasario 16 d. ~ktą 
buv- baigta, bet buvę ncsutarim.nl Iškildavo ir vėlinu, įvairiomis ki
tomis progomis, rnv. 1918 n. liepos 13 d. Lietuvos Tarybos nutarime 
rinkti v-kiočių kunigaikštį Urachą Lietuvos karaliumi Vindaugu II, . 
kadangi vokijčių Centro’Partijas /katalikų/ vados ;?>rzb«.rg sr būti”0'’ 
norėjo įniršti Lietuvai karalių vokietį k.taliką.

^Istorija aus mok? ir įspėja nekartoti tų pučių er panašių klai
dų. Ši~ prasme roikie iškeltas mintis ir suprasti.

...v.

6

sutink..no
ncsutarim.nl


n 4 .? u ■; ten...
/T§ tremtinio -dienoraščio/

’Tekar dirbau sirgdamas, <be to, nesvietiškos il-asyp savųjų, ku 
lik-' ton, anapus— .

'?nn fronto patrankos išarė laukus, kulkosvaidžiai akėjo arimus 
kri-'-in's - liens skeveldros draskė tėviškės širdį. Giltinės dalgis 
ši^nava^ki'niukse, rudens šalnos dantimis peknsdt-mos gyvybes mažų 
•"■ė ikųj naikindamas motinas, tėvus, brolius ir seseris. Įaudrintas 
ra'-'U ' nr-1-s mito šiurpius vaizdus, širdis pcpgyv.enc. Šopeno '’Lietaus 
i. šų" muzika. Eet tas viskas yra menkniekis, palyginus su tankiai 
•■ i--.Inte agentų tinldu, kuriom: blaškosi ir kraujuoja, lietuviškosi"s 
širdys. Ton .•. • •

Ton...Jūs ir aš, mos visi žinome,-kai" buvo prieš keletą motų 
ton. Kiekvieno iš mūsų to meto pergyvenimai yra tolygūs daugelio n:- 
tų istorijai,-šiurpiam’vaiduokliškam s-pnui.

Kalėjime gyv"s skurdą internacionalas: lietuviai, žydai, lenk' 
rusai vokiečiai’, prancūzai ir. belgo.!. Sukimšti ankštose kamerose, 
šori'r.mi’bloginusiu maistu, be knygų, be laikraščių, bu prsivaikščio 
iim’i, be laiškų. Panašius kalėjimų urvus dr.r turėjo nacių Vokietijų 

’už ko jie "sėdi Šia? -No i vienos iš jų nėra kuo nors nusikaltęs 
dabartiniam’režimui, bot ootoko į šie dėl’t', kad buvo kitokių pažii 
rų žmogus, k-d jo smegons nebuvo, keistos saulės spindulių apšviesti 
kad nesutik-’ išdavinėti savo draugų, nesutiko niveliuotis iki šuniš
kai'-ši iužiška gyvenimo lygmens'. Tai buvo ten...

•i\-;nJ- .silnnutė kamoros lump's šviesa apšviečia miegančius ne
skustus pusi \u'gyvu 1-V nu veidus. Kad jie dar tebėra gyvi, temntyt: 
tiktai iš lėt-> ju kyė".avimo. Ton buvo kunigas, bandęs kalėjime nusi
žudyti. Jis negalėja netikėti, j'g Dievas galėtų pakęsti tekins žiai 
ryb-s, nts'it, eueb.j -jos ir pačiu Dievu. Greta Jo senas senukas, 
kadaise t£Xnev.-:e cs.ro kariuomenėje. Jis kasdien laukia mirties, kai 
išgelbėjimo nuo roj-w.u s..u.-. . U-'-rbininkss, ūkininkas, kaimo B ”
lietuvio ' -.t. ir.t.v., ' «i vis bailiausi kenti ..s/oliu-
cioniėrtai. .

v-“ -.ikty žvanga kalėjimo r*»kv«.i durys, tems:
> ii' .’leis aidi vedamųjų tardyti ir šaudyti žingsniai. ILaž kur veri 

vaikas’, "dejuoja moteris,’ blaškosi išprotėjęs, i.r ilgai išsilaikysi < 
tu tarp šių niūrų akmeninių sienų?

Neviltis siaubia ' us visus, kaulėtais pirštais mirtis smaugia 
mūsų kaklus, o keistų Įstatymų varnai kranksi ties gyvais mūsų lavo
nais. Lai l'iGvas suugo nuo panašios nelaimės pasilikusius ten...

" " Luip buvo ren, niekas mūsų nesupras. .Nes pamatome tenai keistą 
r-tų sielų, besiblaškančiai pavojingą žmofeų net tuomet, kai jis nor: 
žmogui p.ėro, žmogų, kurio pasąmonėje ir psichikoje ryškios raskolnii 
kovų, dochaborcų, begloponvcų, niolokanų, strainikų, chtundistų, obl
ių, "škopcų, bialovicų, pnmorcų, nikudisnikų ir dusitelių religinių ; 
tų’liek-nos, t.y. liekanos smaugėjų sektos išpažintojų, kurie iš sa
vaip suprastos mi01 x’’’< .’r -■■y i "ia. mirštančiuosius, ir vis dėlto 

-tek.vs, net paėmus j. s 1 ■’v, neapima naujojo rytų žmog 
Z'dr nenoromis prisimename, kas ’-'n, tai ne dėl to, kad n< 

retume raustis po nesenas kruvinas tautos žsiz-1 '.s, bet kad vėl gale- 
me susidaryti vaizdą, kaip gyvena mūsų p-silikę L--N1/ ton, ąn pus

* -
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Ar. jie išvažiavo į toliaiaS'.-djroTiškojo jungo resggublikas, ar kdimioj-^— 
si gimtųjų riiestų”niūriuose kaĮėjimuose', <r už skurdų _a.t-3yginlEi£- pus
tuščiu pilvu dirbs planavimų ir psrplnnavlmų darbą...

Atidr. D.
Ooo-ooO ;

Hr »K. CJrlnius

FELICIJA BCP.TKEVIČUSNE . -, • '
Sužino j )s, kad F. Bprtkevičienė 19^5 n. rudenį numirė, noriu a o** s 

trumpai pasidalyti) mintimis apie tą nepaprastą, retą moterį. Tf-i buvo 
jautrios "altruistinės sielos su dideliu sosialiniu instinktu asmeny
bė. Išaugusi lenkiškoje Lietuvos aplinkoje, ji iš mažu dienų buvo įp' 
tusi į opozicinę cero esamai'tvarkai nuotaiką-. Jau būdoms li-nuno lkr:_- 
jos-gimnazijoje’Ėortkeviči nė su kitomis patriotėmis buvo d ai yv' -yvsi 
pnsipriošinimė prieš pridėtinė j imą. k ■ tr.likėms mokinėms rusų kalbos p? 
maldose. Dėl to* ji turėjo iš tos gimnazijos p'.'si t raukt i ir Vilniuje 
tęsti mokslą. Čia rodos, ji pažino lietuvių tautinį judėjimą ir savo 
jautria siela palinko į lic-tuviškėsios opozicijos sukurtus. Ištekėju
si už inž. Jono Lortkevicinus, taip pat lenkų kultūros šeimoj euv’u? • 
žmogaus, ji kartu su vyru sutartinai įsijungė.į lietuvių.demokratų 
patriotinį sąjūdį. Tais metais svarbiausias ginklas kovojo su c.-.rc- r> 
džios prispaudimais buvo užsieninė lietuvių spauda., Aortkevičių - s i 
laužimas į'lietuvių demokratų pusę buvo įvykęs apie lycc. metus. Sken
doje teda'dirbo trys srovės. Varpininkai, socialdemokratai ir katali
kai, arba laikraščiais imant- 1/;Varpas!t-,,T?cininkas ', 2/Vjsrbininkn 
Balsas”, -3/’’Tėvynė s Sargas”. Bortkevičiai aiškiai, gerėjo pas demokra
tus /‘’Varpas”, "ūkininkas”, "Naujienos”, Lietuvos ūkininkų kalendorių 
ir ’'■t. spaudiniai/.

akai, atsiradę 1.888 m. su V. Kudirkos sukurta "Lietuvos” 
Draugija i? .1889 m-.- -• •<-/.. >--Varpu‘’, tuo tarpu pergyveno nemaža
persilaužimą ai ’ustas į Mari jamųclū .1897• m-. - saugumo žandarų vįršinin 
kas rotmistras Voi “ckis Suūnvijos . '„4rv,,e h,. ...’■s; jų ker
tėtas: Dr.St.T-Jatulaitis. Y.Palukaitis, Dr.iz.Bagdonos iš savų --tų- 
buvo išsklaidyti, Dr.Vincas Kudirka 1899 m. miršta. 1899 m. daug kitų 
bendradarbių, šelpėjų įtraukti į ’Sietyno”. bylą ir išvaryti iš Lietu
vos. Tas pats Vonsiackis I899-1900 ra. buvo padaręs ir Kaunijoje kitą 
vorui niūk-ras ir s00iaidemokratams '"pogromą’', išvarydamas iš Lietuvos 
kel.šts bendradarbių. Tik ; oi b? kėlimas į užsienį pasmerkto 3 m. į Vi al
kos-guberniją varpininko Dr.Iz.Bagdono išgelbėjo varpininkus nuo di- 
dži'usio nu. oj gyvenimo. Jisai, būdomos 'Mažo jo j Lietuvoj ir Anglijoj, t 
gebėjo sutvarkyti, ir pakelti- varpininkų-demokivtų reikalus,

Bet v; rpt būtų Bagdonui pavykę tą '’inkų darbą atlikti, jei'nebūti’ 
atsiradę naujų demokratijos talkininkų., kam re ~'ras Višinskis su mo’; 
rų pli n jc.de-L'etkevičaite, Žemaite, BortksviČJ^ns«, ... ’’o kuliu čia te p 
ga pcmiriė.tin-i ir kiti darbuotojai, kaip Vileišių šeimoj didvyriai--?.-, i. 
rrs, Jonas, Ant v s Vileišiai.

Tuo būdu varu įninku centras iš Sūduvos persikėlė t. .. ■'
apylinkę /?.Višinskį s/ i • vilnims miestą /Vileišiai, Fortkev - .i j ai/.

L o r tiedvi čia i ėmė- rūpintis finansine varpininkų būkle-, „i-ūdami ’.iv-;-, 
prie pinigų p’-tys, ir pri.-.idsmi prie kitų pasiturinčių žmonių, j j j 
sustiprino demokratine leidyklą, o ,.or 1,1-otkovičaitės sukurtą ’’Žibu 
rėlio” moksleivijos šulpimo draugiją ne vienam jaunuoliui padėjo 
eiti mokyklas. F.'dortkcviči -nė dar labinu rūpinosi nukentėjusiais
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Ttt^oso _3u_ caro valdžia' li-crtrnrtu darbuotoj ?.±s, Bono nuo 19c2 -1* 
rinktrT į w;;, 1 ,n 1 n fru n į komitetą, ji iki uždary:--o- •7t'.r\ ■" /-■
buvo to komiteto labai veikliu nariu. Bartkevičių butas ’/ilnl’ijuy - 
tu;-mct Jur 'io prospekte, buvo centrinė ypač demokratinių srovių b . 
buotnjų vieta, kur vykdavo slaptieji susirinkimai-,--kur rasdavo pri
glaudą, ops-auoą, potarimus įvairūs politiniai slapukei.

Be Bortkevičionės neapsieidavo net t-lir'i politinių prasikaltė
lių pabėgimai iš kalėjimų, atsimenu, kartą at si? mk p s iš ’tori jo.ąpo- 
lės į Vilnių ir bovi oš ėdamas Bortkcvičių bute, susilaukiau kelių on -, 
judusių jaunuolių, kurio buvo bokęlinusją, į Suvalkus- Kapsuko iš Le-.~| 
Įėjimo vaduoti. ^Paskui sužinojo, kas BortkeviStone buv--:. sužinojusi 
iŠ Vilniaus žydų revoliucionierių slaptą rąrolį, su-kuriuo buv-'- ąal.- 
no prieiti prie Suvalkų žydų revoliucinės argai:'isncljos. 3c jos daly 
vevirio vargu būtų Kapsukas buvęs išvaduotas. Kai kuris stambūs tetr: 
pili o revoliucionieriai per BortkeviSienos tarpininkavimą buvo pabė
gę į užsienį.

Kai Varpininkai po 18 m. užsieninio pasidarbavimo buvo persigru
pavę ir susispietę pric’Li-.tuvos Ūkininko’’ Vilniuje, ?.Eorbkuvičien-.; 
toko dar didesni darbai ir dar didenė atsakomybė. Čia minimas perio
dinis leidinys pradžioje buvo advokato Jono Vileišio nuosavybė, n: s 
jis savo vardu buvo, išsirūpinęs tam savad'ti-.uačiai jLeleil teisę, ,7L3 

, tavos Ūkininkas", kaip žinome, prudę-jo eiti iš Vilniaus 19n5 m.
džio mėnesį ir buvo’ bilševikų uždarytus 194o meteis, gyvenęs 35 ū.ctu

Jo gyvenimo pradžia-Itevo "sunki. Pirmaisi--. is uotais jį buvo užv-’.l 
dę ^dešinieji varpininkai”, Kurį laiką "Lietuv s Ūkininką" redagavo 
A. Smetona, jau tuomet besiriangiąs pereiti į kun. J. Tuno priogl. ps 
tį. Bortksvičtenė. pastebėjusi A. Smbtoną sėdint ant dviejų kėdžių 
ir be bendradarbiaujant ir Tuno "Vilty-j", ir "Lictuv.s Ūkininko"3 o 
kartu tedalyvaujant demokratų susirinkimuose, vieną kartą drąsiai ir 

* viešai A. Smetonai į akis pasekė, kad liautųsi lankęs demokratų pešė 
džius, nes, anot j-s, nepadoru ir nepraktiška priešo stovykl.jo,įtur 
tinu slapuku laikytis. Tą sceną man pačiam tokd metyti. Bortkevičion 
drąsiu žingsniu demokratų grupė buvo apvalyta nuo perėjusio į kitą 
partiją asmens.

Prie "Lietuvos Ūkininko" apie 1906-I907 u, buvo prisigretinę dar 
keli "viltiško" tipo darbuote jai. Bortkcvičienė savo intuicija tuo
jau buvo najutusi, kad revoliucijos laikotarpiu tokio asmens nonąu- 
dingi. Ji’matė, kad yra būtinos reikalas pritraukti prie ’’Lietuvos,, 
Ūkininko" jaunuonenę', kadreikia eiti su tais, kurie turi ateitį, cj 
taktika pamažu "Lietuvos Ūkininką” išgelbėjo nuo deficitų.

Tas laikraštis pradėjo eiti b^- _ą •- .J n i'; kapitalo, -uos jo ša
lininkai buvo no perdaug ’/asitm.į žu< nes. L... .... . jxi-\i viename .d'" 
kratų posėdyj, susitarę iš anksto, pareiškė, kad • " *' ’ "s Jk’ 
turi būtu ne privatus, bot Lietuvos Pem-'-kratų Partijos / mcu I-io- 
vos Valstiečių Liaudininkų/ organas, kad -budu B'-rtkovičiai du-’-da -t.' 
laikraščiui sav? jin!ginę i.-nramą, bet už tai -Lietuvos Ūkininko” ad
ministravimas turi būti F.Bortkovičionės rankoso. Partijos susirink; 
nas tą Bortkevičių pasiūlymą priėmė, T-Tcužil-go p,Bortkuvičicnė pasiek 
"Lietuvos Ūkininko" leidėja, ir toj vietoj ji buvo iki 194c metų, p.c 
diktoriai, atsakingieji ir tikrieji, keitėsi, keitėsi ir bendradarbi 
laikraščio buveinės vietos /Vilnius, Kaunas/, bet leidėja ir saugote 
"Lietuvos Ūkininko” visą laiką, 3'-’ uotų su viršun, pasiliko ta pati 
F. Bortkevičienė.

Kaip "Varpą","ūkininką", -Naujienas", Lietuvos ūkininkų;Kalęnūe- 
-rių Leisdavo slapto varpininkų organ!z-acijo. 19'--2_motnis .^asiyndi'ivsi 
Lietuvių Demokratų. Barti ja, taip šių laidinių: "Li; tuvosdkiniiikc ■ jo 
priedų, kalend-jn x 7 — 1 ' -etais p” ■ T • +-'-vos B-
nekratu * rn llja, paskiau pasivadinusi Va®.. ..xų Liausininkų ’''ą” -<- 
Caro vyriausybė, atvirai dirbti Lietuvos Demokratų partijai nei. j.t 
nos ji siekė nepriklausomos Lietuvos respublikos-.
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niaus ir C'o aprėžtos atsakomybės .-boiįdr- vė 
tiems laikraščiams ir spaUsdinians leisti. -’Tas .bendrovės nario’įn 
šas buvo 25 rubliai, ir tik tuo įnašu narys buvo atsakonlng.'-.s*’ Jei 
reikėtų bendrovės skolas po susibankrutavino riekėt!, narys galėjo 
nukentėti tik 25 rublinis, už visas kitas skalos buvo atsakynga 
tiktai Bortkovičlonė ir Grinius. įnęšęjs.25 .rublius, narys gaudavo 

■?kasnpt ...dovanai “Lietuvos Ūkininko" 50 numerių.- Tos apsiėmimas-.ibuvo 
ištesėtas iki 194o ra, įvykusio "Lietuvos Ūkininko" uždarymo, kurio 

•metinė kaina buvo 5 rubliai arba lį- dolerio. T? bendrovė; buvo su
traukusi kelių tūkstančių rublių kapitalų ir išgelbėjo "Lietuvos 
Ūkininkų" nuo nušigyvenino.

Jonas Vileišis, paėmęs iš savo brolio inž. Petro Vileišio ^’Vil- 
nhus Žinių" leidimą, nusibankrutijo. Kad pelėtų padoriai išeiti su 
įTe numerator! ai, s*, jis buvo ėmęs leisti nažesnį^ir pigesnį "Lietuvos 
Žinių’1--laikraštį,' pradiniu!ne kasdien. Ir jisai baudė surinkti pi- 

'“•'-"nigų, įkurdanas J. Vileišio, Dr.-St. r'utuląičto pasitikojinč bendro
vę, bet ta organizacija nofcurėjg^as.įsekfmo. "Lietuvos ’ŽteKūsitAdni ’̂------
bankrotas, kaip ir "Vilniaus Žinions”. J. Vileišis .'pasiūlė raudviam........
su Bortkovlčienc perinti iš jo”Lictuvos Žinios". Tai buvo rudeniop* 
prenumeratorių būta ne.daugiau 7o?, o "Lietuvos Žinių" kasoj pinigų 
nei skatiko.. Aiškus deficitinis reikalas, bet kitaip lietuve būtų 

■■S'jjesilikusi be dienraščio, Mudu nųmat’ėno, kad iš "Lietuvos Žinių" ga- 
j •-1 Kiš augti dienraštis. Sutikino, juokais J, Vįkeįšiųi pridūrę/. jog

pas it ikeme jo rankos lengvumu, hes ir jo':’pra4^ą^-f^L.£otūV(žš... ūkininkas- 
pergyvenęs trejus deficitinius uotus, 1909 ra. f&iė tiotę ir .‘hbdid’eiio 
pelno duoti. . ■

Ir čionais Bortkevičiehės finansiniai '’gabumai ''^Lietuvos Žinias"- 
po ketvo'rįų metų pavertė dienraščiu,- 1914 rautais.. Prieš 194o metų už
darymą "Lietuvos Ūkininko" tirąžas buvo iki 25.000, o "Lietuvos1 Ži
nių" tiražas iki 35.00c. : .-i',... ' ,■

Per 1914-13 notų pasaulinį karą Bortkevičianės-Griniaus bendro
vė ir jos leidykla..žuvo. Bortkevičienė, sugrįžusi Lietuvon, tuojau 
atnaujino "Lietuvos Ūkininkų", sukurdama su kitais akcinę bendrovę, 
vardu "Varpas’,* kuri perėmė leisti "Lietuvos Ūkininką.’ nuo 1922.II.1; 
ir dienraštį ."Lietuvos Žinias*', įsigijo "Varpo" spaustuvę, ’pagaliau 
nusipirko didoką Kauno, Gedimino J3 numeris, noną, išleido daug kny
gų. Pasidarė milijoninė leidykla., .trečioji pagal, dydį Kaune, kuri 
duodavo aria loo.ooo litų gryno metinio pelno.

Tokia didelė įmonė, kaip "Varpo" spaustuvė, leidykla, laikraš
čiai atimdavo labai daug laiko. Tik pagalvokite: apie- 60 darbi 
spaustuvėje, laikraščių'redakcijos,■”’ėkspčdiči jos.. .luini -*ėr«AInas 
didelių nanų, kreditinės operacijos bankuose-, be to, xJ/a su fašis
tine Smetonos vyriausybe., kuri nu kartų kėsinosi "Vary o". spaustuvę’ 
sujungti usu-valstybine "Spindulio" spaustuve, nekalbant apie- rednk- 
tojtlą^Tylas teismuose. Vis trri—reikėdavo tai mažytei moterėlei pa
kelti. Bet vis vien ji rasdavo laiko Kaune moksleivių šelpimu ’’Žibu- 

'"rėlio:i draugijai vadovauti. Ji nupirko' jai Kauna, Savanorių prospek
te namus, kur gaudavo butą ir iš dalias maistą apie >0 moksleivių.

Per aną didyjį karą Bortkevičienė buvo atlikusi didelių kelionę 
■į Rusijos rytus, pasiekusi Sibirą, bušejpdana rusų kariu nnunių vado
vybių ištremtus iš Mažosios Lietuvos lietuvninkus, Vunntybaraa, kad 
Mažoji Lietuve prisiglaus prie Didžiosios Lietuvos, Bortk^vičienė 
laikė savi- pereiga rūpintis ištremtais būsim s nopriklausną.'s Lie
tuvos gyventojais, • • r u

Doadninistruodana Lietuves Domkratų /Valstiečių Liaudininkų/ 
laikraščius, Bortkovičieno savo k^i b-l’-1 /avie 7.000 rubijų/ sudėjo 

' 4- tuos reikalus ir buvo palikusi be pinigų, galima sakuti, proletar.m 
AT I907'ii.Jonui Bartkevičiui mirus, Felicija Bortke-oičiens liko .be- 

t.Vaike našle ir antrą kartįą iišbetokėjo, gal dėl.ięo/skai nen.-rėjo rp-
t, • < _ -■ . .... ; ;. \ . • - .

-'c b-'- i',.’CK: - • •- . .'.m.,
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buvo šventoji mutex 
biografijos rašyti, 
duotų naudingų un-

"■'"Leisti :.aiųiJ>rTjrtdnrtrT~
Pnsrri±ku«4r viena, ji viso nriž'ių varė demokratinę vagą ir, kaip tiku 
ra kovot i-ja,užbaigė, sovo dienas stovėdama sargybos nunktc. .

kaip veikli kovot-jr prieš rusinimą, Policija Bortkevičienė ne 
isvonyo Rusijos caro ir jo įpėdinių saugumo žan'larų^parsoki-. jinc. <' 
buvo, n" rs. neilgam,- suimama ir i.v'kėdavo pasiteisinti. Hat 
dnyo tylėti. Ilgiau toko jai pasėdėt bene•• Daugpilio kalėj 
viicų metais, bet buvo ji" iškaista.4—sovietu gyvent jus, kuria buvo 
kalinami nepriklausomojo Lietuvoje. Rodos, net toksai raude-ndarbiš 
kaip vincas Mickevi-čius-Kėpsukas, kuriam 1916-21- metais 
sukurti raudonąjc Lietuvą, Bo-rtkevi5ienę ' respektuodavo 
įsipykdavo, tik šukei day?. sau visų ;;?..-znrbą. Tai 

beturėdamas. prioin-.iių d-kun-ontų’ nesikėsinu 
bot manau, kad toki ' žmogaus ryvenin.' aprašymas 
vizdį priaugančioms lietuvių karteris,

RUZVHL

Jau 19J6
nurodė, kod nuo 1933 n. vasaros Nuropojo ir Lzijojr>: susibaru padėt 
kurioje slypi daug tragiško olomonto. būsima?“ P d. s.-.ulini.njr>kprui. 11 * 
Hitleris buvo vokiečių išrinktos ir pasiskelbė Reicho kniizloriu. 1 

■m. liepos mėn. .airtijos nacini surengė sukilimą, norėdami pri si-j ui
ti prie Vokietijos. Tada žuvo „ustrijos ministerįa pirmininkas 1X11' 
sus* 1935 m. kovo 16 d. Hitleris įveda Vokieti j ~ j privelomą kam t;? 
nybą. 1937 metų spali.-; 5 Ruzveltas pasisako prieš Vokietijos ki 
nąsi į Ispanijos vi-k-’its reikalus: '-’Karo nepaskelbus, neįspėjus,. b> 
jokios teisės žudomi . civiliai, moterys ir'v ikai bombomis is'ybo. / 
k'-'S motu laivui be joki/, pagrindo ir be įspėjimų povonduninių laivų 

;užpuolami ir skandinami■'.
, ,193o notų sausio 3 d< raštą. Kongresui /-.užveltas 

Vokieti J* s tarptautinių sutarčių laužynų: ''.ra šiom 
srovė, kuri vis lobiau nutolsta nu? sutarčių gerbi

1936 metų kovo mėn. Hitleris prisijungia ^ustrijų. 1935 • *tn. ru
deni jis pareikalavo iš čokosl 'voki j c s sudėtų. .Auzvolt's tuloe,r:.na i 
laišku kreipėsi į Hitlerį 1930 etų rusėjo 26-2? dl<-.n -eis 
kol visi ginčytini klausimai rūtiĮ spraudžiami t_ikiu būdu.,

Vuoiiehūuo Hitleris iš y ve- . nimli jos ir Pronoūzijes sutikiną nesi
kišti į Čekijos reikalus, grąsindnnas karu, deda Čombcrlciias, grįžus 

onąn, žmonių miniai.mosavo■ popiurio gabalu, turėjusiu ruikst tai 
Ruzveltas sa.vn kaltojo aiškiai pabrėžė., kad t; ika, 7<rrontr. beii/v 
ardu, negali būti il/elaikė. Jis sakė: ."Negalima civiliz-.ei jos 

’.rįsti nilitariznu, jeigu kartu nprine, kad protas diktuotų žmoni
jos istoriją^ . A,

1939 rietu kovo 14 d. Hitleris užėmė Čekiją, o kovo 23 a.-:-iriį-':>p- 
1939 lietu b: ..landžia 7 d. Musolinis ūžė; .ė alkani j ?t. 1939 mptų b'.lahaz 
14 d. taika susirūpinęs-Ruzveltas parašė antrų laišką Hitleriui, kur 

;"ė1r' ■’’ėl tautu "fiovortavirio ir prašė atsakyt: "^r jus galite s 
- d , noug7uls sekančių noprikl .'uscmųvv'-'lsty

, Estijos, Latvijos, Lietuves, Sve'ijo 
, Belgijos, r'-i^ži-'si'-'S Britanijos, ... ir 
, Ispanijos, Švcicorij- s, Licbt^iSu..i- 
-r? io? >> j ..s, Jugoslavijos, Rusi-

Vias’ ąr-ikiieš, Turkijos, Irako,\ar-hu valstybes, Sirij i’fct? ir -i-" ^U-’.u r --'- - Pzr.š^=nr^tl to
laikui tokia Garantijų galiotų. 1939 n. rudoji • ..rej- w-i-- 

0 • t- dėl Ruzveltas rugpiūčio 24 ir 25 ; • ./ lo“

rcntuoti, kad jūsų ke 
Mų-ir jų teritorijų; Ruonijos 
TJnrveyi jos, Danijos-, Olondij^c 
jr-'s, Prancūzijos, Port-uga 
nu, Luksenburno, Lenkijos 
jos, Bulp ’ 
Palestinos 
r±a
tij-es- Lenki j-ęg
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/ ' . ■ -11- / "'
Hrtri i ^krCrtrr^-rviJ^į^rį į H14-«3.t>rĮ?J-. Y7r^V^-rT^^AJx>t*i taikULJbJuai- 
nnnciais žodžiais Rtczrrcftns apeXizrvd į Hitler.! ■>_ 31ū?5ydarafeš. apsigalvo- b| 
t.i ir spręsti inrptautdnius ginčus ta.ik-iūsbūdt:'»,,'''F.uzvG3-to ‘ pranašin
gas įspėjimas nebuvo. išklausyt;’S, Hitleris žęn^- į/kąrą, išrausė, 
sukruvino ir išniekino Europos žemėlapį r- .ut atminkime-, 'kad ir rmųų 
kančios yra šįę nelemto karo pagimdytos.. "i

-. Iš. Ruzvelto. 'Lu/orika uud Doutsehland’’

“RIBENTROPAS KALTINA 'MOLOTOVĄ
-'/Aukštasis' Tribundle Pirmiausia- aš noriu ųurcdj^i,kad- mane,-kaip 

- Vokietijos pilieti-,'galėtu teisti tik vokiečiu teismas,o kaip Vokto- 
1' tijos ministorį,Valstybės Tribunolo s .Be to, karo rengimas ir karlav^b- 
'.. mas: nusikaltįr4r pripažintas neseniai,Si tiesa yra sona.Vis tik labai- 

garni žinau,kad į mano .nurodymus nobus kra-ibi amas dėmesys ir kad mane 
•tei-'s. šįs. tribunal aš. -I '
•.i?.;. Kaltinamajame akte man primetamas. karo rengimfia irf sutarčių 
žymas, jeigu kalbėsimo apie karo rengimą,tai ■ nenoriu Anksta,įaų Teism 
gaišinti brangaup laiko ir minėti visus ma'.io>.£r mūsų. Maskvos pasK, 

. tini o pasįkajb'ėj-imus su Sovietų Sąjungos užsienių reikalų komtsąr-,-.
’ lotovu.Tvirtinu tiktai,kad veikėme kartu su. Maskva ir kad ''tol Itėrėb' -*•••»• 
dėjimo esu kaltas ne tik oš,bet ir p.Molotovas. Tai- norą tiktai vien 
ria.no parodymas .Apie tai yra rąžęs žydų publicistes 'ĄScni-tzer l‘?.l-L;

• noš laikraštyj "’Ramaškit" .Ten jis rašė:‘"Giltu tvirtinti ..kad, j'Oigu r- 
' būtų.buyę Molotovo-Ribentropo pakto,karas iš viso nebotų kilosi Aiob 
’• nu atveju jis būtų kilęs vėliau.Kas įvyko 1941 m,birželi o nėnbsĄopv 

bas rusu žaidimas pergyveno milžinišką nepasįsukimą.Hitlerts sulaužo 
sutarti su Stalinu.Bet. jeigu istorija būtų palaukusi»kol, Stalinas su- 
laužys*sutartį,gal būt,ji lauktu ir šios dienos,"

Rusija,kuri pati rengė karui pradžią,į šį karą buvo įtraukta 
prieš savo norą.Tai mintys žydų’publicisto,kuris nei man,nei Vokieti
jai simpatijų neturi«Jeigu ponams to atrodytu per maža,prašau pažiūri, 
ti italų katalikų savaitraštyje "Civilitts Catollos";kur rašoma:"Near - 
lenksime istorijos.Dėl karo pradėjimo ir Lenkijos, kritimo turi būti 
kaltinama taip pat ir Rusija,"Asmeniški Stalino Interesai,laikraščio 
nuomone,būtų paprastai išsprendžiami,bet.'Europa turėjo būti įtraukta 

į karo verpetą.
1939 metų rugpiūčio S d./?-Red./ buvo -pasirašytas Vokietijos-So- 

’ vietų Sąjungos paktas.Sovietų vardu jį pasirašė p,Molotovas,Vdkieti- 
jos-asftTai buvo finalas ilgų, pasikalbėjimų kurių metu perkalbėjome Eu
ropos ir eventualiai viso pasaulio karo problemą.Be šio pakto tarp Vo- ■ 
kietijos ir Rusijos buvo pasirašyta slapta 'sutarti s,kur i numatė,kėd su 
tartu laiku sovietų karo pajėgos pereis Lenkijos sieną, ir užl^s Lenki 
jos teritoriją iki Bugo ir Sane.Dėl šio grobio, susitarėme/nes už ši: 

kainą,grubiai, kalbant,nusipirkome ne tik rytu‘sienų saugumą,bot taip 
pat ir Sovietų Sąjungos pagelbą- tolimesniems karo veiksmams Vakaruosi 

Molotovo pasirašytą sutartį Sovietų Sąjunga išpildė,41939'm.rugsėjo 1«7 
d.sovietų kare pajėgos daugelyj vietų peržengė Lenki jos-'sieną j z ūžė’ . 

numatytą tori toriją.Sovietų karo pajėgų veiksmai labai sutrunpijo kar
šu Lanki ia.Jeigu Sovietų Sąjunga būtų neįsikišusi,tai karas, su Lenki/ 
užtikrintai būtų trukęs visą 1939-1940 m.žiemą,o mažių mažiausia kie’- 
vienu atveju būtų turėjęs žymios įtakos tolimesniam karp: tęsimui..19? 
n.rugsėjo 28 d.Vokieti ja su Sovietų Sąjunga pasirašė naują-sutartį 
nustatė naujas sienas tarp. Sovietų Sąjungos ir Lenki jos.generalgub: 
jos,įtilpusios i Vokietijos teritoriją.

Neprisipažįstu kaltas karu pradėjimu.nes jis buvo pradėtas sav 
saugos tikslu.Tą patvirtina ir dabartinis 'nglijos ir Amerikos sąjun. 
ninkas p.Holot-vas savo kalboje Ribentropo-Molotu.v^ rakto garbei<>Notc
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-erių čia smm—pavyzdžių ir nurodymų apie tai-krf-tuomet apie .uiglija ir 
<jierlkrr~kalbė j o p.Mol<rt7rrv*t«--dj> srnrijrtų spauda. Pasakys i u tiktai iar,kad 
vokiečiai ir rusai buvo solidarus.Tą padėtį tuomet taip pat vertino 
ijiglijos premjeras Churchillis,.sakydamas:"Europai gresia du barbarizme 
-hitlcrizmas ir bolševizmas”.

?"nn primetama agresinė arba imperijąlistdne-politika.Jei taip ir b 
tų buvę,tai nežinau kuo kas rėmėsi: aš p .Mol otovu ar p .Molo.tovna juanim. 
Čia.'vėl" esu priverstas priminti Rusijos užpuolimų ant Suomi jos.Bet,gal 
būt,tai buvo apsigynirias?Gal būt,Suomija su 3,9 nil.gyventoju norėjo 
užpulti Europos Sovietų Sąjungą,kurioj 12u mil.gyvento jų?Rusi ja. privet 
tė Rumuniją atiduoti Besarabiją, ir šiaurinę Bukoviną.^š perkalbėjau p-- 
Antonescu nesipriešinti, ne s juk ir vėl mokėjau ne- iš snv<> kišenės. 193'. •' 
m.žiemą iš Sovietų Sąjungos į Vokietiją dieną naktį ėjo traukiniai,ku
rie be maisto produktų vežė įvairias žaliavas ir benziną,kurio ne vien 
'litras buvo sunaudotas sekanti rudenį bombardų?jant Londoną.

' v v.
V ^1940 n.biržolyj Molotovas įjungė Lietuvą,Latvi j ir Estiją į S-.vie 
tų $ąjungą„atleiskite,kad vėl maišaus! del nervingumo ir beveik apkal
tinau Sovietų Sąjungą.Lietuviai,latviai ir estai juk karštai troško iš
jungti į sovietų ruąpųbįikų šeimą ir įteikė atitinkamą, peticiją Stali
nui...kuriam nei į galvą neatėjo pavergti tautas.Jeigu raudonoji arnij 

Įžengė į kuriuos nors kraštus,tai tiktai išlaisvinti tautas.Lygiai t< 
■kju būdu raudonoji armija dabar išlaisvino Suomi ją, Lietuvą,Latrai ją,Ėst 
ją,Lenkiją,Rumuniją,Bulgariją,Vengriją,Jugoslav!ją ir dali Austrijos 
bei Vokietijos.

Vokietijos politika nukrypo nuo Rusijos politikos.Hes nepritarėm 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sienų pakeitimui 1941 m.,kaip to norėjo 
p,Molotovas 1940 m.liepos mėn.,kai susitikome Malkinė j .ifenorė jau taip 
pat pritarti jo siekimams Balkanuose,ir tai buvo priežastis,kad pietūs 
kurio jam buvo paruošti Varšuvos geležinkelio stotyj,liko nepaliesti. 
Atrado,kad pakankamai daug pasakiau apie kar- pradžią ir jo eigą 1939”
1940 m.Neapibūdintas liko tik pakto sulaužymo klausimas.atrodo,kad ir 
šioje srityje man nepriklauso nuopelnu monopolis.Sovietų Sąjunga turėj 
nepuolimu ir draugiškumo sutartį su Lenkija.Ši pakta 1939 m.balandžio 
mėn.iškilmingai ratifikavo p.Molotovas ir p.Lekas.Ir vis tik sovietų 
karo pajėgos 1939 m.rugsėjo 17 d. įsiveržė į Lenkiją, Ar rusai neturėj
1941 m.liepos 30 d,Molotove ir gen.Sikorskio pasirašyto susitarimo?^r 
rusai nelaužo Atlanto chąrtos ir ar jie savotiškai neišverčia Teherano 
Krymo ir Potsdamo susitarimų?

Jeigu Aukštasis Teismas norėtų pakviesti p.Molotovą,mažiausia bent 
kaip liudininką,tai daugelis klausimų būtų plačiau nušviesti.aukštieji 
Teisėjai,vienu iš teisės pagrindų yra,kad teisei visi lygūs ir teisė ? 
gi visiems.j.š dėl to tikiu,kad 1939-1940 m.fotografijose nebuvau vien' 
bet p.Sovietų Sąjungos užsienių reikalų komisaro draugi joj .Jeigu ^ukš-. 
sis teismas nepriimtų šio pasiūlymo,tai tas reikštų,kad ponas Molėto- 
nėra kaltas Antrojo Pasaulinio karo ir daugelio kibų agresinių aktų p 
rengime.Tokiu atveju pateisinama ir mano kaltė,kadangi joje buvau nėjo 
kus Molotovo dalyvis,ir galiu tikėtis išteisinimo.

Primetu sau nesugebejimą,bet atrodo,kad nereikia jokių’ypatingu 
tolimesnių paaiškinimų.Hes juk kartu rengėme ^uitrajį Pasaulinį Karą,ku 
rio be p.Molotovo malonios draugijos aš niekuomet nebūčiau pradėjęs.

/'Sunday Dispatch",Doc 
GIMINYSTES RYŠIAI

Borneo saloj japonai šventė pergales šventę.Iškilmėse dalyvavo ir 
vietos laukinių vadas,kuris nelauktai pasigyrė,kad jo gyslose teka ja
ponu kraujas.

-Argi?-nustebo vienas japonų karininkes.
< -Pereitą savaitę,-atsalti lentinis,-aš suvalgiau vieną jūsų genero*

• • ’ ’ ' ‘ » A-.
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1950 rietu prrvrs&ar-į vi^tas^dvrąctrfra^~sėėėjo gu savo draugu prie st j 
lo vyno ir riešutų..advokatas keitėjo: ' ■ •

-Neseniai,bevartydamas senus tėvo dokumeTrtųs.pradau tarpe Jų šią 1.' 
raščio iškarpą'* Ji' iš 19.. metų gruodžio mėnesi o. “Tai nuostabus dokumori 
tas.Jei nori,paskaitysiu. , . -■ . •

-Labai prašau,-tarė draugas. . ' '• ■ ■•;■,'< ■?
Advokatas skaitė:
’’Vakar Londono policijos teismą sudomino vienas vargingai -apsitai

sęs,tašiau doros išvaizdos žmogus,paprašęs teisėją_ patarimo.Mes paduo
dame pasikalFSjimą Ta,žgr?£iui:m ... ' :; L ......

-Ar aš galėčiau į Jūsų Malonę kreiptis v įėjiu' klausfftS'r r ,Ml’' 1**"•
• -Prašau.Jei tik aš galėsiu atsakyti, ,

-4.š tenoriu tik išsiaiškinti,ar aš dar .tebegyvenu..,
-Nekrėskite kvailų Juokų.
-AŠ visai rimtai,Jūsų Malone.Man nieko kito ir nebeliko,kaip tik 

tai pasitikrinti.Aš esu grandžių kalvis...
Jūs esate normalus? , ■ ■ -

-0 taip,Jūsų Malone,aš visai normalus,tikėkite. 
.-Tai kaip gi Jums gali skverbtis galvon tokios mintys? 
-Aš esu bedarbis,Jūsų Malone. 
-Na,ir kas gi iš to?
-Jūsų Malone,tik paklausykite,ką aš Jums papasakosiu.Jau du mėne

siai,kai aš neturiu Jokio darbo,ir tai be mano paties kaltės.Jūs es? 
tikriausiai girdėję,kad tokių,kaip aš,šimtai ir tūkstančiai...

-Gerai.Važiuokite toliau. . -
-Aš nepriklausau jokiai profesinei unijai,Jūsų Malone.Tikriausi. 

Jūs žinote,sir,kad mano amato žmonės dar neorganizuoti.
-Taip,taip.
-Jūsų Malone,Jau trys savaitės,kai aš neturiu iš ko gyventi.Aš ps ■ 

padaręs visa,kas tik galima,stengdamasis susirasti darbo,bet visa buv 
veltui. \ -

-Ar Jau kreipėtės i s^oialės apsaugos įstaigą savo rajone?
-Taip,Jūsų Malone,bet ši įstaiga negali man daugiau suteikti Joki 

paramos.
-Ar taip pat buvote ir pns savo parapijos įgaliotinį?
-Taip,Jūsų Malone,ir pas kleboną.
-Gal turite draugų ar giminių,kurie galėtų jums padėti?
-Jie arba tokioj pačioj padėtyj,kaip aš,arba jau biano apiplėšti.
-Kas jūsų padaryta?
-Aš Viską iš Jų Jau esu paėmęs,kas jiems patiems•nereikalinga.♦.

*. . -Gal turite ir žmoną,vaikų? ' •
-No,Jūsų Malino 1 r t^i.žinoma,dar viend priežastis,kad aš visur 

tarp “opskutiniųc : •
-Ž inomė’ržincmn  vž-»b""P s namai vargšams .Jūs

turi to į juos pilną teisę. ..
-Dvejus tokius namus aš žinau Jūsų Malone,bot v a r \c.kare dvylik- 

toklų,kaip aš,buvo pašalinti iš tų namų dėl vi. et:-> stokos.Jūsų.M.lone, 
aš esu alkanas.Argi aš neturiu jokios- t-l s’s į darbą? .

-Sunku...
-Bet aš tikrai* alkanas_Jūsų Malone,o gal jūs galite man suteikti 

teisę pasielgetauti gatvėje?
-Nė,ne.to aš negaliu.Juk jūs labai gerai žinote,kad tai negalima.
-Tai gal galėčiau pavagiliauti,sir?
-Jūs tik be reikalo trukdote teismą, . ,
-Jūsų Malone,mano padėtis iš tikrųjų labai rimta.Aš badmiriauju,i: 

tai supraskite paraidžiui.0 gal Jūs galite man leisti parduoti šįšvo 
ką ir šias kelines? Jis atsisegė švarką,iš po kurio, nuogavo jo kruti?
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nebeturiu. '
-Kaip t! jūs galėsite nuogas pasbrodytijgatvė-joo.. .mš nugaliu jums 

leisti peržengti įstatymų ribas, •
-Tei gal galite man leisti pernakvoti parke ar šiaip gamtoje,nebi

jant, jog už tai galiu būti nubaustas,kaip valkata.
-Aš gi jums sakau,kad negaliu jums duoti panašaus leidimo.
-Tat ką gi aš galiu daryti, sir?..š kalbu jums tiesą.-iš nenoriu per

žengti įstatymą.0 gal jus galite man pasakyti,kaip aš galėčiau gyventi 
nevalgydamas?

-Tai kad jūs vėl...
-tada,sir,man ir telieka paklausti,ar pagal įstatymą sš dar gyv.-r
-Mano gerasis žmogau,tai klausimas,Į kurį tikrai aš negaliu atsr’-y 

ti.Pagal įstatymą atrodo,jog jūs ogzistuotumėt tiktai tuomet,jei nusi- 
žengtute.Bet aš tikiuosi,kad jūs to dar nepad arėte .Man iš tikrųjų jū>ų 
labai gaila,bot visa,kuo aš jums galiu padėti,tai štai vienas šilingi s 
iš nukų dėžutės.. .Na, prašau, sekanti byla-...”

Advokatas atidėjo skaitytą iškarpą.
-Taip,taip,tarė draugas.-Įdomu,keista.Nuostabių tuomet būta gyve

nimo sąlygų.
Oo-o — -.'0

Antanos Rūkas
DINGUSI

Krinta žvaigždės,krInta, 
Kaip liepsnelės gęsta. 
Kur man savo laimę 
Verkiančia, surasti?

Augo,kaip agU'-na, 
Kaip avietė sirpo ; • 
Ir staiga ši laime 
Taip graudžiai pravirko.

L.-EUS
Vaikščioju po miestus, 
Po gatves,gatvytės, 
E, tgi mano laimės 
Niekur nematyti.

Laime liko miesto, 
Kur širdis masina, 
Kur toks žalias žalias 
Kalnas Gedimino.

Charles Lanlus

MAČIAU,KAIP RUSAI UŽ.^'G BULGARIJĄ'

Aš stebėjau,kaip 1944 metų rugsėjo 16 d.4,10 vai.p,p.raudonoji er 
miją įriedėj- į kor:. sugriautą Bulgarijos sostinę Sofiją.Paskui aš d- 
pasilikau Bulgarijoje č. mėnesius ir stebėjau,kas dėsis šalyje,kurio u 
ima rusai. /•

Rugsėjo 7 d.atvykau iš Turki jos,kadangi Bulgarijos konsulas 1st 
bule pareiškė norą,kad ola rikes laikraštininkai atvyktų Bulgarij on,b 
dar ji rusų neužimta.Prie sienos mane pasitiko automobilis.Su dviem 
ginkluotais slaptosios policijos valdininkais atvykau purvinu ir neig
tu keliu į Sofiją.

Kitą rytą aplankėm naująjį ninisterį pirmininką Konstantin-Her 
viefjSoną liberalą. Jo koalicinė vyriausybė, susidedanti iš visų dem’-T 
tlnių partijų,buvo sudaryta jau prieš savaitę.Jis man padarė įspūdį 
daraus ir tiesiai kalbančio demokrato.Jis daug pasakojo apie pastari - 
sudaryti paliaubas su nlij-ntais ir apie jo pastangų beviltiškumą,i: t 
dieną valdžią pasigr bė komunistų vadovaujama koalicija,o jis būvė
tas į kalėjimą.

Pirt.ieji rusai sieną peržengė rugsėjo j d.Sūniškai išvargę ir .p; Į 
ni,jio važiavo apdaužytais autovežimiais,išdidūs,kaip nugalėtojni,ii 
ne jautrūs, tarytum mediniai indi jonai.Tai buvo kovos daliniai .Dumblii, 
pilkos kolonos priekyje važiavo blizgąs amerikoniškas "Pickard" aut.r 
bills.lirierikoniškl "džips" ir sunkvežimiai sudarė eutovežlmių daugir į 
Iš provincijos^sklido žinios apie prasidėjusius plėšimus ir moterų pi 
yrrrtavinus.-Pirriieji automobilini pravažiavo vartus,pastatytus paskub
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•purėmis karo policija patruliavo gatvėsa-Pusu moters,apsiavusios ilgr 
auliais batais ir apsiginklervuaic^angliškais pistoletais,perėmė jud<’ 
jimo tvarkymą.Po savaitės kraštas buvo visiškai okupuotas.Raudonoji 
armija krašte vykdė maisto ir pašaro rekvizicijas.Ūkininkai,kurie tu
sus sutiko,mojuodami jiems raudonomis v61iavomls,dejavo,raudonarmie
čiams besivarant jų kiaules,galvijus ir arklius ir begrebiant daiktus. 
Po eiles pirmų tragiškai pasibaigusių nesusipratimų kaimiečiai įsiti- 
kinoįkad geriausia plėšikaujantiems kareiviams visai nesipriešinti.

Greitai paaiškėjo,kad sovietai Bulgarijos valdymą grindžia nepalau
žiamu, totalitariniu principu.Jie valdė ne tiesioginiai,per kažkokią Iš

__ Itackvos—favorlzuojamą organizaciją,pavadintą Tėvynės Frontu.
Tėvynės Frontą suorganizavo gudri raudonplaukė komunistė ponia 

Izola Dra.goyoova,fanatikė komunistė,grįžusi iš Maskvos tėpti Bulgari
jos diktatore.Kadangi komunistai kontroliuoja kalnų partizanus ir re
miami sovietų kariuomenės,jai,palyginus,buvo labai lengva pastatyti 
kęmunistus į svarbiausius valdžios postus,nors komunistai tesudaro tik 
5 J? visu Bulgarijos gyvento jų. Taut o s dauguma yra slaviai ūkininkaičiu r į 
rusiškų tradicijų,bet esantys griežtai prieškomunistlško nusistatymo.

Komunistams pagrobus valdžią, gražink'-Ibis fabriko dnrbinink'-s 
.aiton Jugof, buvęs anksčiau pasmerktos mirti už komunistinį, veikimą, 
grįžn iš. pogrindžio ir atsisėdo vidaus reikalų ministrių kėdėje, pa
versdamas Bulgarija teroro šalimi. Tuojau po perversmo Jugof iš ka.r 
ministerijos lango pasakė jaunų partizanų brigadai kalbą, pabrėžda
mas, kad jie atstovauja naują Bulgarijos teisę, ?artiznnai, dauginu
sia jaunos merginos ir jauni vaikinai, nosuknkę nei 2o metų, buvo 
apgikluoti automatiniais šautuvais ir revolveriais, šovinių juost s 
kabojo jiems per petis ir granatos buvo užkaišiotos už diržų. Jugof 
jiems pareiškė, jog dabar jie iš medžiojamųjų tapo nodži'-t" jais. Jų 

. misija išaiškinti ir sunaikinti priešus. Kiekviename- kaime ir mieste
ly komunistai perėmė civilinę valdžią. Kriminaliniai nusikaltėliai, 
plėšikai ir žmogžudžiai, buvo paleisti iš kalėjimų ir įsirikinvi į 
Jugof miliciją. Dažnai jie vykdė areštus tik dėl t', kad areštuojami j: 

. buvo gerai apsivilkę. Seni kivirčai buvo likviduojami kulkomis. Zn >- 
-nės pasakojo, k?.d. beveik kiekviename valsčiuje p licijos viršinin
kai, burmistrai, mokesčių rinkėjai ir net jų pavaduot -j"i buvo mir
tinai užplakti arba sušaudyti.

Virš šimto buvusių karaliaus rūmų narių, ministerių ir peri men
te atstovų buvo atiduoti į liaudies teismus ir nutolsti mirti. Visi 
pasmerktieji, jų tarpe ir karaliaus brolis princas Kirilas, buv- iš
rėdyti iš drabužių, Sušaudyti iš. automatinių šautuvų ix_sumesti-į.— 
b-ribų išraustas duobes.

Oficiali'-■ml s žiniomis, Bulgarijos liaudies teismai 2.0-7 žmonos 
nutei sė mirti ir J.o64 kalėjimo bausmėmis. Kr.l kuria nuteistųjų 
buvo■kaltinami bendradarbiavę su vokiečiais, 'bet dauguma buvo tikrai 
noužsitarnavę šios bausmės. 2x-ministaris Bagrianov, kuris bandė pa
siekti paliaubų su alia.ntcis ir kuris vokiečiams pranešė, jog Bulga
rija tolinu nekovos šalia. Vokietijos, buvo vienas iš tokių nukaltų
jų. Dauguma sušaudytųjų buvo kalti tiktai todėl, jog jie krašto bu- 
v- populiarūs ir naujam režimui buvo pavojingi, kaip busimieji opo
zicionieriai.

Krašto prasidėjo reakcija, nukreipta prieš svietus ir prieš jų 
Šeimininkavimą. Bulgrrai laukė liberališkos, demokratinės valdžios, 
tačiau jie gavo tokią autokratinę sistemą, prieš kurią nubluko ir 
Vokieti j., s kontroliuotos bulgarų valdžios diktatūriškumas. Viena 
svarbiausių šio politinio persilaužime pasėkų buvo bulgarų atsigrę 
žinos į JnV. Fašizmo bulgarams pakako, per kelioliką dienų nugąsdi
no juos komunizmas, bulgarai vylėsi, kad J^V padės Bulgarijai tapti 
demokratine valstybe. Soviet*1! ir vietos komunistai lobai greit pa
juto šias gyvent-jų nuotaikas. Jie sąmoningai pradėjo griauti J..V 
prestižą.

Tokia prog" rusens ir komunistams pasitaikė visai laiku. Iš Tur-
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' ' Į _P.nl V J^mTO^im^Į^ąi^škodorin amerfkiautų 1?- •
kūnų7''numuštų virš Bulgarijos ir 'btrrccsių jvrir-lxuis^^ kr Įė
jimuose.-Misi j ?s viršininkų buvo, leitonontas:.Hari*! -Harper. Po r tris 
dienos misija surado 335 karininkus ir kareivius ir ju-š pasiuntė į ( 
Turkiją, .unarikiočių karių Bulgarijtje buvo dar'daugiau. Jie buvo 
išmėtyti įvairiose kmšto vietose. Harper uždavinys buvo juos visus 
surinkti vienon vietons ir išsivežti. . Vieną vakarą į nmo,rikiečių vi
lą atėjo rusų karininkas ir Harperiui pareiškė, kad Bulgarija. nelei
džia amerikiečiams ilgiau •pasilikti krašto. Harper!ą ūžprct;.stov. , 

. bot į jo protestą nebuvo kreipiame dėmėsi- ., Jambuvm įsakytą' per 2-; 
valandas anloisti Bulgarijos teritoriją. Puikiu. Gips-n vadąįy; u j r . 
anglų misija- gavo lygiai tokį petį įsakymą. Herperis nore jo 
klausyti įsakymo ir leistis '>r<. štu-j ■’.mes, tačiau pulk. Gipson buvo 
susirūpinęs, jog iš t gali kilti tarptrūtinių incidentų. Tą p^čia 
dieną, apie 6 valandą vakare, abi misijos su 15 automobilių susiti- 
k- prie viešbučio "'Bulg' ric . S-vietni išvykimą užvilkiu-' dvi valan
das, norėdami Sofijos piliečiams -pademonstruoti įvykių oiįja. ..b i mi
sijos išvyko į Turkijos oosionį lydin'š ginkluotų rusų sargybinių.

Bulgarai buvo nustebinti.Juk rusai,anglai ir amerikiečiai yra sa 
jungininkai.Kitą dieną šitas įvykis,žinoma,pagražintas,gandu sklido 
po Bulgariją.

Amerikos ir Anglijos kontrolinės komisijos pradėjo susidurti su 
sunkumais,ypač kuomet tekdavo įsivežti maisto arba išgauti leidimą- 
atvykti kitiems komisijos nariams.Daugelis karininku ir Valstybes 
Departamento valdininku ištisas savaites laukdavę leidimo išvykti gi
lyn į kraštą.Bet ir gavę leidimussjie niekur neturėjo veikimui lais
vės.Be specialių leidimų amerikiečiai nebuvo leidžiami toliau,kaip 
6 km.nuo Sofijos.Bet ir tuo atsitikimu jie buvo lydimi ginkluotų rus.; 
sargybinių.Žiemą amerikiečiams reikėjo specialių leidimų,jei jie no r 
jo Sofijos apylinkėse paslidinėti slidėmis.Ginkluoti rusai sargybini- 
juos sekiojo visur,t-rytum karo belaisvius. Karta žiemos metu amoriki 
čia! vyko medžioti stirnų.Jie buvo išleisti su sąlyga,kad maistu aprt 
pins ir juos turinčius lydėti rusus kareivius.Kovo mėn.amerikietis 
vertėjas Boris Kursini buvo gerokai sužalotas dviejų rusu karininkų, 
sumušusių jį gatvėje.Apie tai Jis man papasakojo ambulator!joje.Rusai 
jį sustabdė vienoje svarbiausiųjų Sofijos gatvių ir pareikalavo doku 
mentų.

-Aš pastebėjau, j >g rusai ieško priekabių-,'-pasakojo Boris.-Jie m.; 
keikė rusiškai ir pasekė,kad amerikiečiai yra fašistai ir dviveidžio? 
sąjungininkai.Aš supratau esąs prastoje- k..-mponijoje,todėl pasiūliau 
užeiti į rusų štabą,kur jiems galėsi” nerodyti dokumentus.Tuomet 
vienas iš rusų i t- „ūkė x_\ „i. 'į ir smogė juo man veidan.Antrasis 
taip pat ėmė mano mušti.Jie parbloškė mane ant gatvės,spardė kojom, 

ir daužė mano galvą į cerionto* laiptus.
Gon.Crave padarė formalų protestą.Po poros savaičių sovietu kr 

dantas pulk.Smirdof pasišaukė amerikietį karininką. ir vieną, rusą v 
ją.Smirdof gana maloniai pareiškė:

-Mes pravedame tardymą ir nustatėme,kad tai buvo ne raudonos!; s 
armijos karininkai .Tai buvo paprasčiausi balt&gvc.rli ■- 3i;.d . kuri , 
iš raudonarmiečių uniformas ir sumušė amerik-5 tį viršilą tikslu dis’ 
dituoti raudonąją armiją ir jos šauniuosius kovotojus.

nmerikietis per vertėją pareiškė:
-Pulkininke,gal jums atrodo,kad amerikiečiai yra paskutiniai dux 

niai,tačiau taip nėra.ries niekuomet nepatikėsime šiuo mums taikomu 
melu.

Pulk.Smirdof tik pasišaipė iš amerikiečiu ir davė suprasti,kad 
,7 incidentą jis laiko baigtu.

Sofijoje .linu 'r ir slaptų agentų. Viešbuty j' ’’Bulgaria"
prie portjė stalo už paravano visuomet sėdėjo trys vyiai ir užrašine; 
sąsiuviniuose kiekvieną svečio ti-ir išėĮimr> .Tik rusams buvo d- 

romos išimtys.
Drangai ir pažįstami liovėsi lankę mane.Vieną kitą pasiteiravau ;
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jiems graso pavoja3Xj>^^iaAL^~^ jų >srfbuvo iipiczery*3p6't& milicijoje 
apie pašnekesius su manim,Kai kurie pnžįjstamų visiškai nesikalbėjo s- 
manim,o kiti sutikdavo šnektelti tiktai atvirame lauke,kur niekas ne
dali nugirsti kalbu.Net žmones,kurie turėjo reikalų JAV atstovybėje 
vengė į ją užeiti.

Šis nedraugiškas rusu elgesys su mūrais davė dvejopus rezultatus 
Bulgarų akyse mūsų prestižas smarkiai smuko.Bulgarai niekaip negalį p- 
suprasti,kaip gali leistis taip žeminama save. gerbianti tauta.Iš ki>. 
pusės šiuo savo elgesiu rusai bu]garams pasirodė,kaip galybė, nematai . 
reikalo skaitytis su sąjungininkais.

Kasdien rusų šešėlis ant Bulgari.los krito ilgesnis ir ilgesnis.. 
Kai Sofiją pasiekė žinią apie Ruzvelto mirtį,mane labai•nustebino \ 
nas komunistas advokatas paklausimu:"Kaip jums atrodo,tur būt,nauja 
JAV 2 prezidentas bus komunistus. Juk nes dabar esamo pakankamai sti.. •• 
ir todėl Stalinas to pareikalaus".

' Komunistai stengiasi Bulgariją padaryti- ekonomiškai priklauso’ 
nuo Rusijos.Aš pažįstu vieną amerikieti tabako pirklį,kuris Bu1 gor - u 
praleido ištisus mėnesius,stengdamasis užpirkti tabako.Jis derėjosi 
komunistų kontroliuojama Tėvynes Fronto prekybos komisija,turinčia 
žinioje kiekvieną tabako lapelį.Amerikietis siūlė už tabaką doleriu. . 
bet iš jo buvo reikalaujama mokėti prekėmis.Tuomet amerikietis tabal 

•' ^^rHtkiys pasiūlė po 4 svarus medvilnės už vieną svarą tabako.Tabako ,.a 
negavo .Tabakas - buvo parduotas Rusijai, gaunant 1 svarą medvilnės už . .. 
ną svarą tabako. Sugrįžę s į Ameriką,sužinojau,jog Rusija didelius Bul 
rijos tabako kiekius atsiuntė į Ameriką ir pardavė fahtastiškai aukš 
ris kainom!s,palyginus jas su rusiškomis tabako įsigijimo Bulgarijoj 
kainomis. ■ • •

Kai Tėvynės Frontas perėmė Bulgarijos valdžią,valstybės iždas bu* 
visiškai tuščias.Tuomet buvo padarytos nutarimas išleisti vidaus past 
lą.Vyrai su automatiniais šautuvais rankose vertė bulgarus pirkti 
šios paskolos bonus.

Komunistai nesigaili pastangų subolševikinti Bulgari ją. KoJsj&Iosg. 
nauji mokyto j ai,nauji vadovėliai,įvestas politinis auklė jima^<l>augyt- 
senųjų mokytojų,kaip netinkamų naujiems uždaviniams,sukišta į kalėjį 
mus ir koncentracijas stovyklas, kur turi pereiti ’’p-litinį pcrsfnub 
Įėjimą1’. Bolševikų propaganda paleista pilnu tempu. Net kino teatrai 
bolševikų kontrolėje’.

Buv~- neįmanoma parašyti teisingą reportažą iš pači s Bulgarij a 
Kontaktas su plačiu pasauliu faktiškai buvo nutrauktas. Sovietų cc 
zūra buvo kieta. Pašto susisiekin? l?išknis su užsieniu nebuvo. To 
lefcno ir kabelio, susisiekimas pasidarė aąįmanomas. Tik^ocnzūruoti 
kabeliniai pranešimai į Not’ Yorką ir Lendoną-^aĮėjo būti''sTnnĄiami 
per Maskvą. Bulgarai pranašauja,Jknd dviejų metipne.ka.ks BulgarfjsJ^ 

-—--tnrptdi sovietine rospullik.;. \
• ' Iš ”Readger<a Digest'’

Ooo-ooO

zx. Rūkas
PASIMATYMAS SU ŠV3NT..ISIx.IS

Šis vieškelis nuvedė mano į kit.-kį, bet varį-; gyvenimą. Pąsirod 
kad mano atvažiuota iki put pas.i-’Mo-, kur pilna pribėgusiu.žmonių 
su vežimais, arkliais, su visokią nua* ta «• vieni bėgo nuo firtė j'...AČx - o 
ugnies, antri nuo užeinančio priešo, dar kiti buvo.išvyti iš namų i 
atvaryti čia žandarų, ir dabar besįsukaliojančių p- minią ir šūkau
jančių piktais, gorgzd .nČJols baisais.

Nei juste nepajutau, kaip atsidūriau surikiuotoje voroje ir bu
vau siunčiamas nežinia kur.

-Sakykite, į kur mus dabar varo?- klausiu į koją žangionči' k?i 
myne.
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Yiair'-gyvenimo juodn?tarhi ■' vcrgo~'^±a«*«t£lal ..
Mos dirbome nuo ryto ligi vakaro su nedidelis plotų pertrauka, 

kuomet gaudavome atsikvėpti ir parūkyti. . ■ --,
Porų dienų padirbėjus, rankos j~u buvo pūslėtos, nugarkaulį gė

lė, ir kai vakare su darbo bendrais ••itsigulddVąu senos k:-lyčies pa
stogėje, galvojo imdavo suktis, r. pro stogo plyšius regėdavau dangų, 
po kurį, r-.dos, vaikštinėjo pats Viešpats Pievas, toks susenęs ir 
toks nerūpestingas, lyg jam visai no.ėpėjc nei pasaulio, maišatys, noi 
toks monks s žmoguli s/kaip nš, bekąrščiuojąs ir besikankinąs bepras
miškai.

Po keliolikos dienų tokio gyvenimo manyje ėmė bręsti pasiprieši
nimo mintis. Tik keistu, ku'l visos mintys puvo bevelk kvailos. Pri
minusia geidžiau, kdd, bakesent :rirvį, užgintų žemės ir aš. likčiau 
amžiams visiškoj nežinioj palai Autas. liet žemės negriuvo. Paskui ki 
dnvo mintis tylią nokti, kai aplinkui girdėdavau tik nuvargusių ži.v 
nių sunkų alsavimo, padegti mūsų koplyčią, sukelti milžinišką.'gais
rą ir - pabėgti, Dievą.s, tur būt, nesupyktų jai aš sudeginčiau kop
lyčią: ugnimi'aš ją tur.-l ?.učlau nuo gėles... Juk tie žmonės, kurie, ją 
pavertė apkasus rausian'Six’ vergų stovykla, aptverdami ją spygliuoto- 
mis vėlomis, ją. išgėdino: altoriuose dar toborymojo visi šventieji, 
ir pats Viešpats Dievas •.".-.r kur nors tebetūnojo, o niekas į juo dė
mesio 'nebekreipė ir elgėsi, kaip elgtųsi arklidėje, daržinėj, ar kai 
bėrukuose.

Tačiau ir koplyčios r.š nepadoriau. Vieną naktį tyliai atsikėliL, 
išslinkau laukan". pamačiau, jog sargybinių šautuvai nobęli'ngupja pa
gal spygliuotes užtvr.r^s-, išsikasiau po jomis ir, lyg primuštas šu
nelis, išlindau,

Virš manęs dangus, prieš r.’ho miškas, o aplinkui laukų platybės. 
Tai valia valužė! Nebėgolia nei ,į 6. nPi galva nebe svaigsta. 
Einu ir einu. Kur - negalvoju. Tik toliau nuo tos šventos vietos, 
nuo išraustų žemiu, kalnų.. ' ' ' ,

Toli girdėti <■ •••.?'’-h.Ten mirtis. Bet dabar tai nesvarbu, 
dabar aš laisvas ir galiu eiti į rytus, į pietusį į vakarus ar į vi
sas šalis iš karto!

-Stok’ a gurgždamai nuskambėją 1 įsus, ir pamačiau uniformuotus 
vyrus, apsupusius mane.

Tik debar,pastebėjau, kai seniai jau išaušo, ir mano atkeliauta 
prie geležinkelio st telčo . i,r< "’y* snaudžiančio rytmečio tyloje.

-Dokumentus!- tas pets goržč ži-r-.s i. ’$n$. ,.š ėmiau raustis po ki
šenes, tačiau bergždžiai. Juk vėsų koplyčios gyventojų, drauge ir 
mano, d••■kum-a iv ° surink- ir pasiėmė tie, kurie gainiojo mus nuo ryto 
ligi vdkr.ro ir epkūldnv-' lazdomis.

-Iš kur? . ■
. Nepasiruošęs niokuTiut nemokėjau meluoti.' Ir toks p <ax> r u s t..- s kn °r 

sienas užklupo mane taip netikėtai; jog visai sumišau ir neradau joki 
atsakyme. To užteko.

Atšiaurus kraštas, ki-rin patukui. Atšiaurūs žmonės. Be dnkumuht 
širmo . tur būt, ir per kiemą perbėgti nugalima, o žodis ”dr-
džlanr1' tur būt r.. t r?. 5 •'r? ”•?«»? r s ir ę.^r- Sytas visus, kur tik 
si rande. vietos teptuku pabraukti , Žmogus be dokumento, be popierga
lio, kariame aūtspą.udu patvirtinta jo pasenusi ir nugeltusi nuotrau
ka, no žmogus ir net no daiktas, r kažkas nereikalingas, išmestinos 
ar kaip kitaip nnsikrdtytinas, ir g-:il- , kad nepatogu jį čia pat nv 
dėti ir po velėna nakišti,-būtų davg malonesnis vargas: nerūpėtų ne 
jis, noi j ■ nesami dokumentai.

Stotelės žandarų virš',n1”kr.s buvo daug griežtesnis už savo• pnv 
Ainius, ii kai jo- kl..'elnias ‘’iš kur?” suskambėjo, jis buvo dar tra
pesnis.ir įsakmesnis. Kai aš įriedėjęs pirmąjį sumišimą, pradėjau *- 
bei tą vobluoti, aiškindamas suv k’laę, prabilo jo ranka, nuskambė
jo antausis, o už susvirluliavnu.■ ■ ‘ ' K •
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Tluyau jau mušto®—tczdamis. Bet—>tui'~'nop«j.iko ypatingo įspūdžio.
Kaip y kasimo prlevalMns užvažiuoja la’Z’tr. ir tau ir tavo kai
mynui/ pn j urtt’i tik skausmų, d gilumoje širdies pagalvoji: koks men
kas niekšelis tap prievaizda, juk sutiktas ir užkalbintas kad ir 
Berlyno gatvėje, 'jis būtų pats mandagiausias žmogus, bosilankst?cs ir 
prie kiekvieno žodžio bekartojus ‘’mano pone”. Čia jis padietės vieš
pats ir išnaudoja tai didžiausiam pasismaginimui. Juk mušti žmogų 
šiai'tautai vienas didžiausių malonumų.

Žandarų viršininko antausis taip ir liko neatmokėtas. Matyt, taip 
jau buvau palaužtas, supratau esąs beteisis, benamis ir niekam nerei
kalingas. Griovių kasimas ir gyvenimas koplyčioje palaužė savigarbos 
pajautimą ir tai, kad žmogus niekuomet nepamiršta esąs žmogumi,

J Tur būt, labai juokinga buvo iš šalies žiūrėti į mane, kai iš tos 
stotelės buvau senio žandaro varomas atgal į koplyčios stovyklą. Anuo 
metinis aš dabar sau atrodau, lyg nupešiotas gaidukas, vedamas už 
virvelės. Jam, kaip ir anuomet man, jau niekas niekas neberūpi, tik 
kad tą virvelę nenurištų nuo kaklo ir nebaigtų pešioti uodegos li
kučių. , .Skiauturė juk jau seniai nulaužta.,,

, JDėja.! Mano mažytis troškimas neįvyko. Pasidodo,šiame krašte bu
vo stovyklos ne tik kaip koplytėlė,’ bet ir kitokios.

Koplyčios vadovybė dar kortų mane apstumdė už pabėgimų ir nuspren
dė, jkain nepataisomų nenaudėlį, pasiųsti į baudžiamąjį lagerį, 

■prakeiktas šunie! Žinosi, kad mūsų duonos voltui ėsti negalima!- 
niuksas į kuprą, ir šiais žodžiais išlydėjo mane visiems laikams iš 
koplyčios, kurioje ir pats susenęs Dievulis, .tur bilt tūnojo tamsių 
tamsiausiame kamputyje ir jautėsi, lyg visų nekenčiamiausies įnamis.

,Baudžiamasis lageris-tai įstaiga, kur žmogus ilgiau negyvena, 
kaip 14 dienų. Jis arba pabėga, arba pasik-aria, arba miršta nuo muši
mo ir būna, lyg duonos bakenas, pašaunamas į pečių sudegti, kad ne
liktų nei ženklo, kuris primintų kažkada gyvenusį žmogų. Iš to pe
čiaus kažin ir siela ar išskrenda, Bet jei ir išskristų, juk ji, na
bagė, nepapasakos, Tur būt, todėl ir tokie žiausiai drąsūs to lageri ■ 
viršininkai.

-Iš kur?-amžinas klausimas.
-Iš koplyčios stovyklos,- atsakiau,-Nuo griovių kasimo.
-Šunie!-čia pirmasis spyris koja,-aš tavo klausiu,iš kurio krašto 

osi?
-Iš Lietuvos,,,
-Verslas?
-Aktorius!
Išsprogdino akis ir pasileido juokais,
-Žmogau! To i gi, tu čia mums spoktaklį vaidinsi,kad miela malinu .Eik 

eikš-paukštyti. -Jis nutvėrė mane už ausies ir prisitempė visai arti 
prie savo veido.

-Už ką gi tave čia atsiuntė?
Baisiai nejauku kalbėti į žmogų, beveik liečiant savomis lūpomis 

jo lūpas...Jis buvo girtas. Tačiau padėtis buvo be kitokios išeities.
-Buvau pabėgęs iš stovyklos.
-Melas’ -trenkė kunščia į mano veidą, Jog aš atšokau, kaip spy

ruoklinis, ir būčiau prr-riuvęs aukštelnlnkas, bet pasitaikė stalus,
-Pavogei, tur būt, ką’ Aktorius! Ką moki? Peilius ryt moki? x.nt 

anglių pašokti? •
Kiekvienas klausimas buvo lydimas smūgiu, kurių jau nebeskaičiau 

ir nebejaučiau. Burnojo kažkaip saldu pasidarė, akyse žalia, geltona, 
r*ud~na...D°ug dar kalbėjo tas piktos žmogus, keikėsi, bet prasmės 
sugaudyti nebeįstengiau. Jutau, kad mane kažko, r tempia, o paskui nu
metė kaip šlamštmnišį.

Negaliu tvirtinti, kad atsidūriau koplyčios pastogėje, bet, rodos, 
joje. Žiūriu pro stog- plyšį į dangui Žvaigždės mirguliuoja, ir mala-. 
vurla tokia tyra, kaip nekalčiausios mergelės akių melsvuma. Dangaus 
mėlynė plyšta, ir prasiskleidžia akinanti šviesa. Aš greit prie jos 
priprantu ir imu išskirti figūras. Ryškiausias pats Viešpats Dievas.
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-Viešpati©! Viešpatie!- šauktu aš jom. Bet j ls-aaaAaį^4^^ 
net neparodo ženko mane išgirdęs.

-VieSpatie! Kur Tavo teisybė?- norėjau n>t plūst pradėti.
-Tss...— girdžiu švelnu baisą.- Neplūsk Viešpaties Dievo, Jis * 

ir taip susikrimtęs. Nes Viši be galt j' .gailimės. ■ Natai , valde, 
valdė žoniją- ir ligi ko priyaldė...- Dabar pats nesusigaudo, kaip 
iš tos nelaimės išbristi. Bot Jis sugalvos: Jis visų visų prtingiau- 
sias. Tik nereikia Jam trukdyti, tegul Jis taip vaikščioja-ir mąs
to.

-Bot kas tu toks esi? Ir kodėl toks mielas tavo balsas?- klau
siu.

-Aš? ^rgi tu manęs nematai? ,..š - šventasis Antanas.. Tiesa, uz 
balsą mane ir žemėje pagirdavo.

Tik dabar pamačiau aš jį. Jis buvo visai prie manęs pasilenkęs, 
vienuolio drabužiais ir balta lelija rankoje.

-Ar labai skauda?
-Skauda...Bet tai nieko. Man labai miela su tavimi. Tu, tur būt, 

labai, labai geras. .
-Mes visi geri. Štai, -ir šventasis Matas, ir šventasis Morkus...

• Pamačiauj kad aplink mene'susirinkę visi šventieji, vyrai ir 
moterys ir visai jaunutės mergaitės, Jie mano glostė, jie man kuž
dėjo paguodos žodžius. Mano širdis troško, amžinai taip būtų...

.-Perkęsk, perkęsk...- šnibždėjo jie man.-Tu ne vienas. Tokių 
kenčiančių žemėje be galo daug... Viešpats Dievas sugalvos, -kas 
veikti, ir vėl viskas bus gerai... .

• -Nekęsiu! Nekęsiu!- ėmiau klykti.-F-rilgai galvoja Dievas! Jūs
per geri! Kodėl jūs tokio gori!? Žemėj mirtis siautėja, o jūs čia 
vaikštinėjat ir giriatios savo gerumu! Nenoriu jūsų! Eikit! Eikit! 
Pradinkit! ... ,v ,.

-Nurink, Hurik, Matai,- girdžiu visai kitą, lyg iš lobai toli, 
bet pažįstamą balsą.-Te, i.atsigerk.

Godžiai goriu kažkokį skystimą. Praveriu akis;
-Jonai, iš kur tu, iš kur? ... .. .x x 4 ,
-Nesvarbu tai. Dabar tik gulėk reniai, kad sustiprėtum rytojuj.
-Žinai, aš mačiau šventuosius...
-Tikiu. Pasimatymas su šventaisiais buvo įdomus. Kažin kaip tu 

iš jo išsikapstys!.

Ooo-eoO

Markos likimas
"Hbt'J, . kiečių lai1.- > s, mšo anie -i *•? — -'• -’i'“! imną mar

kės kurso kriti; >’! o” -abdyt. r vert 6. yra. dešimtį
* kfiTtų nažc$nė už kuro ristu buvusiu vcrtį» VokioSių žinovai siūlo: 

1. Naciai turi mokėti 2o-8b% turto vertės, atsižvelgiant į parti
jai priklausymo laiką ir užimamą vietą, kiti moka tik nun_1935 
padidėjusios turto vartės 6o$ special’us mokesčius. Tuo budu susi
darytų 2oe milijardų RM. Vynas. alus, tabakas pabranginami. Dabar
tiniai pinigai iš anyvart s iširam!, pu-' ••”in<>+'dn®a, o kita pusė 
pakeičiama /Dr.W. Bubės/. 2.Visus pinigus iš apyvartos išimti.-ir 
skirti naujų vienai galvai nu'stntytą kiekį /O. Hoffmann/. 3•Visi, 
banknotai 5o Rlfi. ii’ didesni paskelbiami negaliojančiais, indeliai

. bankuose ir kasose užšaldomi /Dr. .x, -'cber/. 4.oe!m?.i.palikti 
l.ooo RM. ir kiekvienom vaikui 3oo RJ’.T. priedo /Dr. F. ainder/. p. 
Algas-, kainas ir pinigų vertę nustatyti išleidžiant naują markę, 
dešintorippei brangesnę /Dr.H* Ilan/., 6.Pabėgėliams vokiečiams pa

vilkti po 6,000 RM. , o šiaip pinigus-paskelbti negaliojančiais, iš
skyrus vienos ir dviejų merkių banknotus /M. Soh^andt/,

Įsidėmėtina, kad Austirjoje buvo keičiami į šilingus tik smul
kūs banknotai. Atrodo, kad be pavasario nebus pakeitimų.
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P A U D O S APŽVALGA'
^^Prancūzu parlamento sudėtis, "NaiĄįlerios"pa$luo<ią. eilę sAai&fųą-i-

Jo jo prancūzų parlamento,iŠ "kurių aiškėąįaj j°S Komunistų gyrimasis, 
kad jie yra stipriausia partija parlamente,norą pagrįstas.Oficialu;, 
rinkimų duomens,jog komunistai laimėjo 151,liaudies respublikonai- 
143 ir socialistai 139 atstovus parlamentan nesudaro tikrojo pran
cūzų parlamento vaizdo.Faktlnai komunistai parlamente turi ne 151, 
bet 159 atstovus,kadangi 8 komunistai į parlamentą įėjo pagal kitus 
sąrašus.Socialistų kitais sąrašais į parlamentą įėjo 49,todėl tikru
moj socialistai parlamente turi 188 atstovus ir tuo pačiu yra stip
riausia prancūzų parlamento partija.Procentualis naujojo prancūzu 
parlamento vaizdas yra tpks:socialistai turi 33 $,komunistai-27 i.- 
liaudies respublikonai-26 % visu parlamento atstovų.Visoms kitoms 
grupėms parlamente lieka 14 $ visų atstovų.

Lenkijos valdžia laikina.Spaudos konferencijoje prezidentas Trumann 
pareiškė,kad arba Bulgarija ir Rumunija turės susitvarkyti demokrat 
niais pagrindais,arba jų vyriausybės neteks JAV pripažinimo.Trumann; 
taip pat pareiškė,kad ir su Lenkijos vyriausybe dap ne viskas baigt 

—Ši Lenkijos vyriausybė pripažinta su sąlyga,kad ji laikiną _į r ..turi
uždavinį pravesti demokratinius laisvus rinkimus.Jei Lenkijos vyrTT”' 
sybė to nepadarys,jai duotas pripažinimas bus atšauktas.Prisiminęs 
Maskvos konferencijoje padarytus nutarimus,Trumanas pabrėžė,jog ir 
čia paskutinis žodis priklauso no Byrnes,bet jam pačiam.

Aktuali satyra. Anglų rašytojas George Orwell išpopuliarėjo Aną." 
jo ir JAV su savo naujausia satyra,pavadinta 'Leniniai Farm'’/Gyvv1 
Karma/.Knygoje aprašomas gyvulių sukiUrnas,kurio metu išvaikyti v. 
žmonės ir sukurtas komunizmas.Pagaliau naujojoje komunistinėje vis . 
menėje kiaulė tapo diktatoriumi ir rietė šūkį .-"’Visi gyvuliai lygūs., 
bet kai kurie gyvuliai yra lygesni už kitus" ./"N. f’46.1.9/»

Įdomi pastraipa iš Molotovo kalbos ."Nauj ienos" 268 nr.skelbia įdėm 
ištrauką'is Molotovo kalbos,pasakytos 1939 m.spalių 31 d.Molotovas 
tarp kitko tuomet pareiškė r'...Britanijos ir Prancūzijos valdančio 
sies klasės pastaruoju laiku bando save nupiešti,kaip demokratijos 
gynėjas,o Britanijos valdžia dar paskelbė,jog j~s tikslas suneįkin" 
hitlerizmą.Tatai reiškia,jog prancūzai ir britai paskelbė kažką pa
našaus į "ideologinį karą" prieš Vok5 biją

Bot tokios rūšies karui absoliučiai nėra jokio pateisinimo. 
Galina priimti arba atmesti hitlerizmo ideologiją,lygiai kaip ir b., 
kurio kitą ideologinę sistemą.Tai politinės pažvalgos dalykas.Tnči- 
kickviunas turėtų suprasti,jog ideologijos neįmanoma sunaikinti jė 
negalima pašalinti jos su karo pagalba.Todėl yra ne tik nesąmonė.v 
ir kriminalinis nusikaltimas vesti tokį karą,kaip karą hitleri' :.x 
sunaikint i, nors tai ir būtų po priedangą kovos už dėrp. .

Sibiro tremtinių rei-kalu.Amerikos Lietuvių Kongreso rezoliucijoje
• Sibire esančių mūsų tremtinių i'Jk°lu konstatuojama:Sibiran ištror.. 
tųjų lietuvių padėtis yra tokia pat tragiška,kaip ir pačioje pradė
jo.Skirtumas tiktai tas,kad seniau ištremtieji lietuviai jau bei gi 
išmirti,o jų vieton siunčiami sunaikinimui vis nauji ir nauji liet; 
viai.Visi mėginimai susisiekti su tremtiniais neduoda vaisių.^uneri. 
kos Lietuvių Kongresas žmoniškum vardan šaukiasi į savo vyriąusyl 
prašydamas paveikti Sovietų Sąjungos vyriausybę įsi 1 ‘b fa t i į' 'StHt' 
tremtinių globai Raudonojo Kryžiavo ir UKHRA atstovus ir avtikt’. 
kad tremtiniai galėtų būti iš Sibiro perkelti į bet kurią kitą c 
gią teritoriją.

Kam reikalingos sutartys."Naujienos",292 nr.:-"Stalinas visą s?.v 
užsienių politiką veda Tokiu keliu,kuriuo karas netolimoje etei
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2alk..t aits, Ddhcjrag sails' tb 
n^T.Q visiems. JAV Kongres > 
kad sbv lutų kariuomenė ir žs-nl 
jęs,kad Lenkijoje būtų prnvest 
tos vakarinių sąjungininkų kontrolės,k 
dama finansinė parama,jei ji nepildo d 
reikalaujama atstatyti prieškarinę pado 
ir, kituose Europos kraštuose,kuriuose p: 
teisę šeimininkauja sovietų armijos, o taip pat pąb rėži, amą, jė.<; ; t 
nės bombos paslaptimi neturi būti pasidalijama su Sovietų Sąjung

Nemalonus supuolimas .Komunistų laikraštyje "Laisvė" buvo patalpini-'- 
Vokietijoje essinŠio“tromtinio J.Strąkausko laiškas draugui komunis
tui Jurgiui Simaičiui,gyvenančiam . JAV,laiškas,kuriame rašoma:"Žino: 
aš norėčiau į Ameriką, je’ bus acl'ina,nes čia jau priprat? 3 iPasit-.-Ir
kite, draugas George,kad-ugi į 2.1 v-.ivą jau nenorėčiau, n-, s ten viskas 
sugriauta, ir tai aš mačv.u.sav: ',>?!•: imis .lĮaČiau ir jūsų t-1 >lį Antaną, 
su visa šeima Vokietij j- .Vėliau..Jau nesuėjau,tik vien-' iš dukterų 
sutikau gilumoj Vokietij.3.Ji -.buvo su Jotgiškių Albertu,kuris irgi 
pabėgęs su visa šeima".

"Naujienos", persi Spau-sdi adam::š ši laišką,stebisi, jog ši kartų 
"Laisvė" pamiršo paprotį iškeikti Vękietiį s tremtinius fašistiškai-, 
šunimis ir lietuviškais kvisling.oi'. , kaitl.-r.i. ir komunistui jiį tarpe 
surado c.gimines.

j . .- . J , f ■ f ' i ■ ik.....
Bernhž-lmeb išnyko komunizmas. "Naujien a. ’ ;:,rv -'kr' TA- T.-"Neda ingi ur~ 
glebi s romas Curt’Fal'kengren,kuri-š 1 ■ * i.-oikų .'bk-ipu-te Jo
dantį Berne-;-lmo saloje, šitaip pasisakė Ėbcsf ėg: -. r gš'-PostUn dlrnrašr 
je:-"Rusų saloje yra apie 10.000. Visi yra užimti -atstatymo darbais 
Dideli statybinės medžiagos kiekiai -at., Py. iš. .Vokieti j o s. Su malk 
mis tiek-’apsirūpinta,kad jų užteks mažiausiai ' matams.Rauloy.armieč 
plėšikauja Ir toliau. Gyvento jai skėrcįiuoi.kad ši okupacija yra p. 
tosnė,negu vokiečių.Viską,kas rus ms reikalingą;jie ima le Jokios 
atodairos Pasitaiko dažnai ir išprievartavimų.Pats mieli nusias gr■: 
yra dviračiai į laikrodžiai ir degt i n-.Neapykanta prieš rVi-.ua didelė 
Komunizmas saloje nyksta,kadangi rusai nepopuli ;-ūs.Vckl .Mų kariu 
menė čia paliko nemaža k munistų, au dabar jų tėra lis: • ituoni"

Mirė dT.Paul Kalnine. Amerikos lietuvių laikrašti; i ; r.xi-L', apie 
maus laivių socialdemokrato d r .Paul LaLninš Litton
tremtinių stovykloje,netoli Šveicarijos sienos/ ol-iukda.a-is.„■d.-ucur.oi 
išvažiuoti į Švediją.Dr.Paul Kalnlnš dar prieš ’dldyj'j karą buvo pa
reiškęs latvių politiniame gyv n?mo,kaip stipri social demokratų jo 
aiškiai stovėjusi skersai kelią cut kokiai t j r ...n i jai, nežiūrint, nav 
ji ar svetimųjų primesta.Tatai kaip- tik ir buvo sv..r'J ousia pri -.ža 
tis,jog beveik visas jo gyvėn? uratė'go ištreieimtteso. Jo- žrįon; Ki
rą Kalninš buvo vyrui parama visuose jo politiniuose darbuose ir su 
sikūrusi sau vardą taip pat,kaip ir vyras,socialdemokratu judėjime. 
Sūnūs Bruno Kalninš nuėjęs tėvu pėdomis.Dr.Paul Kalninš,kaip social 
demokratas,buvo žinomas ir už Latvijos sienų.

Ryšis tarp tremtinių ir Amerikos.JaV valstybės departamentas padarė 
spaudos atstovams pareiškimą,kuriame nurodytos sąlygos užmegzti ry- 

—šiai su giminaičiais,esančiais Vokietijoje ir Austrijoje tremtinių
tarpe.Ryšiui pradMą3*url,..padaTytl- patys, tlkslįpj.
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Steigia krikščioniškų internacionalų. "Naujienos” gruodžio 20 d.numeiyj 
duoda žinių apie prancūzų liaudies respublikonų partijos suvažiavimų 
Paryžiuje,tarp kurių pažymi,jog suvažiavimo nutarimuose užakcentuotas 
katalikiškojo politinio internacionalo steigimo reikalas.Užuomazga šiam 
reikalui jau padaryta.Koordinacijos biuras numatytas Prancūzijoje arba 
Šveicarijajo.Kol kas branduolį sudarys Prancūzijos,Italijos ir Belgi
jos politinės katalikų partijos.

■Socialistų suvažiavimas Kanadoje. Britų socialistų suvažiavimas,kaip 
praneša amerikiečių laikraščiai,numatytas sušaukti rugsėjo mėnesį Ka
nadoj e. Suvažiavime dalyvaus socialistai iš Anglijos,Kanados,Naujosios 
Zelandijos,Austrai!jos,Pietų Afrikos ir kt.xnxpubiiik dominijų.

"Kryžius ant gyvųjų kapo1.1 Tokia antrašte "Naujienos" 280 nr.patalpino 
vi'cno’s Tietuvaites iš Augsburgo laiškų ir plačius žinomos amerikiečių 
lietuvių veikėjos P.Lapienės- komentarus.Gal ne visiškai sutikdami su 
laiško ir komentaruose išdėstytas mintis,matome tačiau laiške ir komen
taruose nemaža tiesis ir teisingų pastabų. "Čia,šioj kolonijoj,pnsistr- 
tomo kryžių.Tai gražus dalykas.Tačiau tom kryžiui buvo surinkta daugi-u 

„aukų,negu jis kainavo.Kur dėti likusius pinigusVEūsų komitetas ilgai 
/'nesvyravo, sukvietė 400 svečių ir prauliojo.A propos,už vienų kg.svies?
Jin mokėjo po 10 markių,o jo pirko 20 kg."

Tai štai kaip baigiasi geros pastangos,jeigu jos blogai prav-'-7-

TĖVYNĖS VARPAI

Pakaruokliškas jumoras."Vienybė",1945 m.1.25.-"Neseniai vienas žmogus 
gavo laiškų iš Lietuves.Turinys toks įdomus,kad aš neiškenčiau ncpaci- 
tavęs.Štai:"...sudegė mūsų kluonas per karų.Tegul perkūnas nujoja visu- 
hitlerinius ir smetoninius žmogėdras•Dabar neturimo kur krauti vasaro
jaus,bot tikimės,kad su tarybinės valdžios pagalba vėl atsistuvysimo. 
Tegyvuoja raudonarmiečiai ir mūsų visų genialiausias vadas Stalinas, 
kurio išmintingos rankos vadovaujami mes pasistatysime no tik kluonų, 
bot ir naujų išeinamų vietų".

Rublių verto. "Naujienos" 294 nr.-"Šių vasarų vienų lietuvė pasiuntė 
savo giminėms į Lietuvų 20 dolerių.Po trijų mėnesių gavo iš J± jų lalš 
kų,kuriame rašoma:.Brangiausia sesute,mos labai dėkingi už tavo rū
pestį apie mus.Kės suprantame tavo pastangas padėti,bot mums neišeina. 
Tav<-> pagalba verta tik dviejų svarų sviesto,todėl reikalauk savo pini
gus.. atgal".

iku auklėjamas.Amerikiečiu laikraščiuose tilpo eilė pranešimų apie 
Lietuvos komunistų partijos’susirūpinimų lietuvių vaikų auklėjimu. 
"Naujienos" cituoja Maskvos "Pravdos" 2>8 nr.-.,kuriame sovietai giria 
jog Pabaltijo kraštuose pristeigta bendrabučių net pradžios mokyklos 
vaikams.Bendrabučiuose vaikai praleidžia 6 dienas per savoj+ 
viena dienų savaitėje jiems suteikiama galimumo aplankyti tėvus. Rau
donarmiečių vaikams bendrabučiuose maistas duodamas veltui.Kiek tokiu 
bendrabučių šiuo metu yra Lietuvoje';,tikrų žinių laikraščiai nepaduoda 
tačiau,pagal "Pravdų", Latvi joje tokių bendrabučių iki šiol pristeigta 
jau apie 1.200.
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ųnc d, ilininkni, '’Li-iuvė ' •'26&-ur-.. talpj .ni. KauW
y\'. -Č^Tniokų poST^jw^imos ;>?-skros parodai" krnšt.|,.

y p.-5 trngdo dnrbo sąlygą ir , - dėl ko tik roVas-----
dailininkų suspės luik”. r.tlŲcž^i ūži, ••'kymUs, rš suvažiavime dalyvavusių 
ir kalbėjusių _n<.v-rdėmls dalį,V. Jilka, dell.St.Žu
kas, O'baz ęsąs Lietuvos pnj1Įninku Pąlungos Kauno skyriaus pirminin
ku .?'.?, d til.p.Mergasilaki-s, tituluojami, kaip sąjungos Fondo Valdyboj 

?. pitn'ninkr/. .. ' - z . .--■ ■ ■ :■ '-.’
. -LįbtuTd 'kįt^įiju-;?. '’’nu jidnos ■■, 19/15, 1.2. -•’,. .'Maskvos propa

gandų iv pertraukos ’linksniuoja mūsų krašto-ūkininkus,kartais kvies-
’ aame. juos i.v?rtli van vuemąsi-a? ’’raudon/si ?,s gurguoles”, o kartais staty

dama Juos Tvvysė jkitiems. '*Izves>lJos'! ar.229 ryškioji vietoje skel 
bis, esą L:c'uvcė. ūkininką' pristatė "šimtus tonų grudų”.Girdi.,Vil
niaus apskr 1 tis• ducklių pristatypo srityje stovi pijrjnoje vietoje. Ki
tiems tas’ prieien^; i-ekite i * ?‘?ks’jvo«’ LfLcioZas savo skiltyse
rado vietos paittn^ti d>iTarasu/apsk.lntsrkvės vėlsč,ūkininkus, kurie, 
termino nelaukdami, pn’tys pristatė jiems .skirtas normas.'
Dar iš T,lėtu vos.. "Vienybė •*• sausio 18 d. numeryJ talpina iš Lietuvos 
giminėms”į "JA\-"*pąr!.*2syt-. Isįską, .kuriame taip kitko skaitome: La
bai-mes linksmi ir potnnjcin’tl, kad jūs ';oii. dar gyvi ir sveiki. Mes ir
gi dar pakikoliei sveiki. G/venara dar kaip'gyvenom, bet nežinom, kaip

' ilgai, nes p f. s i-.ua dabar visokių atmainų yrc.,.- Dieną praleidžiam, tai 
žinom, kad praleidom, p kitą dieną kaip buų, vC'i nežinom.
Daug pažįstamų žmonių/ taip ir iš giminių, jau nėra. Pas mus linksmu
mo dar nėra jokio. Neperseniai, turbūt, koko mėnuo- laiko, žuvo Bronius 
ir trys mano'švogeriai- Taip pat nežinom. -kur yra A.Šeimyna. Nėra ir 
kitų žmonių. Apie atsitikimus nerašysiu.’ nes nu žii turim popierio-gal 
suprasi ir 'taip. ?>? labai jūsų pasiilgę, neitume pas jus atvažiuoti, 
jei būtų gulima. Fe s už kokios savaitės parašysim kitą laišką, jei gy
vi būsi nu-'L '•
'GeilauslAš geriausiu” 
IHk^r^sląJą p

Ip'd'ijo žiniomis, sovietų Sąjungoje rinkimai į 
s i b r i gė. S o v i e t ų d ą j 
r j n k i muose d al y va 
us kandid-.ituc, J;-.?p 
e nb i. 1 s i a i .. T a i p p a t

gojo rinkimai praėję en- 
9s7^' visų turinčių teisę 
ar. už Staliną, balsuoto
ji j -jo žiniom! s, tiktai Pa- 
a, kuri ’’buvusi labai ne

sveik ne „ ..rėjuūi'' ^Priešriūki’"!nė kampanija 
,i priešrinkiminę km,:"-n-i ją buvo 
proP^-inių sąjungų nariai,tači. 
rieji buvo įpareigoti namuose 
nirštų atlikti savo pareigą rin- 

kimuo3^/t:D’r'”g’1s” .sausio 5 d./.Jau turimomis žiniomis Lietuvoje į 
Aukščl^sisią Stvietu Sąjungos Tarybą išrinkti:Juozas Ambrazevičius, 
Stasys ‘ -mr-ia. Juozas sngneiunos, Juozas Bariūnus,Pranas Vaitiekaltis, 
Ant-nnS’vcnci ov‘. T-v-.n Grisi n,Aleks’ nder List c e. ūko, Petras Kareokas.Ma- 

i tė.Tvnn KovSiov. J.r-s Kriščiūnas,Furija Lukoševičienė, Sta
sys M'/ inruskas, Joms Hargis, Jom s F.covieius,Jon-s Macijauskas,Anta-

Mačienė,Kipras Petrauskas,Balys" Pažeme-kus,Kazys Preikšas,AmiJija 
Ssztė ji’reksandra Sokolov;Ona Taivieuė3Kagdalena Trergiene,Vincas Vit 
k nuakas ’ge čy s Gedvilas, Žiugžda ,Vlado r V-oti ekn. Niu akų, Just.cs Paleckis, 
Griečkus ,Flena Tnmulienė klotie jus Lum-.usk' s,Su-slo-/'. Renkamųjų kandida
tu buvo'tik tiek, keik turėjo būti -šrinka. fpač baisu kad Lietuvoje 
turėjo-rinkimų toise tik 1<373.>><‘ ”n>sns. . kad Lietuvos gyven
tojų skaičius iš 2,8-? mil:i ’cnu yra šlmvSle-tukstam-
čiu 'aeriėmt^^iomažJ^u

balsuoti■> svarbiai, 
jų i.ųisĮs-'kyta beveik, 
beiti jo’kraštuose buvę p 
žymi ir į rinkimus įtaka 
krrŠte t-ruko dou>-inu . ką
itmukti ne tik komunistų partijos ir 
j r prr džino mokyklų mokini aiŠie pust

'tUC v J. v V .:i į k*'.-1
tf

■i
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