
išeina kasdien,be Šventad. 
Redaguoja Redako .Kolegi ja. 
Leidžia "Cried ra" Permitted 
by DR Camp Direction UKRRA- 

1946.11,15. Penktadienis Kaina 1,-RM.Kitur-l,20

T
li

Lietuvių tauta,kol ji bus 
gyva,visuomet laikys šį Lietu
vos valstybės atkūrimo nutari
mą,paskelbtą 1918.11.16 Vilniu
je, ne at mainomu jos valios gy
venti laisvai pareiškimu.

Lietuvos '’a.vba savo posėė jo vasa-io 
16v.l91b m.vienu balsu nutarė kreiptis į 
Rus Įjos,Vokietijos ir kitų valstybių vy
riausybes siuc nrciškimu:

Lietuvos Piryla, kaipo vierintėlė lie
tuvių tautos atstovybė,remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo teise ir lietui 
viii Vilniaus konferencijos nutarimu rug
sėjo mėn.18-23 d.191? metais,skelbia at
statanti nepriklausomą demokratiniais pa
matais sutvarkvtą Lietuvos valstybę su 
sosrir.c Vilniuje ir t_į valst-bę atskirianti 
nu j visų valstybinių r;,šių,kurio yra buvę 
su kitomis tautomis.

Drauge Lietuves Taryba pareiškia,kad 
Lietuvos valstybės pamatus ir jos sant.v - 
kilis su kitomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti kiek galima greičiau su
šauktas steigiamasis seimas,demokratiniu 
budu visų jos. gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba praiiešdania apie tai 
....................vyriausybei,prašo pripažinti ne
priklausomą Lietuvos valstybę.

Vilniuje, vasario 16d .1918m.

•/
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V^SARTO 16 - NKaWLAINOMAB VA.Kl.O3 GYVENTI NrlfKlK.hAlh'jnT,'.,! Pa~
E31SKIMA3

Mūsų tautos valia gyventi nepriklausomai yra pareikšta 1916.11*16 g. 
akte. Ją darbais patvirtino pirmasis r. epriklausonirisilvideclpitiueVlo.por 
kurį parodėme,kad lietuvių tauta.kačr^rnaža būdama,moka valstybiškai tvar
kytis ne blogiau uŽ didžiąsias- tautas* -»nąjį pareiškimą padarė toji 
lietuvių tautos karta,kurios tik vienas kitas nafye bėra gyvųjųtarpe^ 
taip kaip ik tik vienas antras bėra gyvas iš tų mūsų, tautos veikėju, 
kurie tą aktą pasirašė* Tad mums»dabartine i kartai, tenka į šį aktą žiū
rėti kaip į politinį testamentą pavaidino i oras tautos kartoms ir* mes, kaip 
tos kartos įpėdiniai,turime jį vykdyti. Taisyto •*-, tasai Vykdymas yra pu-_ 
siau sutrikdytas smurto aktu iš šalies,bot ir formaliai ir faktiškai mu
sų nepriklausomybės vykdymas yra tęsiamas* Tokiam teigimui duoda pagrin
dą mūsų politinių atstovybių buvimas didžiosiose vakarų valstybėse,tu
rinčiose šiandieniniame pasaulio politikos gyvenime lemiantį vaidmenį. 
Iš kitos pusės mūsų nepriklausomybės idėją gaivina ir tio prineipai,di
džiųjų valstybės vyrų skelbiami kaip pagrindas mažųjų tautų ateičiai for
muoti. Ne be reikšmės 'iam reikalui yra apsilankymai mūsų’tremtinių sto
vyklose tokių įžymybių,kaip ponia Elernor’Roosevelt.

Pries musų akis bažmai iškyla klausimas,kodėl mus ištiko šis laikinis 
savos valstybės netekinas. Kur tos jrložastvs,kurios privedė prie tokių 
neigiamų mums pasekmių. Gal čia nulėmė musu jaunos vaj.st.ybes politines 
klaidos? U tuo yra kalti politiniai veiksniai,atsiradę ryšium su didžių
jų jėgų, tarp kuritį mes atsidūrėme, okspano i ja ir susikirtimu šiame antra
jame. pasauliniame kare? Politinės klaidos, reikia manyti, atkrenta,nes ar
gi tas pačias klaidas ir Vienu tuo pat metu tūtų pakartojusios ir kitos 
mažosios kaimyninės Pabaltijo valstybės .nekalbant jau apie Lenkiją. Tai
gi lieka tam tikri politiniai veiksniai,kuriuos galima trumpai apibudin
ti neribotu didžiųjų politinių jėgų veržimusi ir siekimu įsigalėti sve
timose toritorijose. Tokios galimybės mūsų vadovaujančių sluogsniii buvo 
jiumatytos,bet pasekmių,teisybė,buvo laukta kiek kitokių jau pačiame karo 
gale: -’ikėta tų jėgų neutralizavimus! pačiame susidūrimo prooese. Bet 
tai nėra įvykę ir viena iš tų galybių,mums grasiusiu,yra tiek toli nusi- 
Stūmusi į priekį,kad ji neišvengiamai iššaukia naują jai pasipriešinimą 
bei susikirtimą, juo labiau,kad jos veržamasis yra nuolatinis,nors ir vi
sais būdais maskuojamas. Juk naujosios Diropos sukūrimo mitas tiesiog pu- 
blanksta prieš pasaulinės revoliucijos užmačias.

Tuo tarpu mūsų nepriklausoma valstybė ura auka noužšalanČių uostų rei
kalingumu didžiąja! valstybei, t *y. langų. į vakarus .nežiūrint to,kad mūsų 
kraštui yra užlipė omas ir mažiausias .plyšelis, pro kur_< įeitų švieselė is 
tų pat vakarų; mūsų, krašto teritorija,kaip šiaurės vakarų kraštas,buvusi 
isteriškai susijusi su anuo didžiuoju kraštu,buvusi jo valdyme,- nežiū
rint t o, kad mums atimami šimtmečiai garbingos istorijos,- mos pagaliau 
dabar esą ir savanoriškai įsijungę į aną valstybę,nežiūrint to’kad tam 
nį8i jungimui" padaryti prireikė sulaužyti tarptautines sutartis ir pasiųs
ti tūkstančius tankų ir patrankų. Ne įsijungimu mes laikome 1940 m įvy- 
Jęiusy ° įžūliausia okupacija. Prieš šią okupaciją nenusilenks nė vienas 
lietuvis,ar jis būtų ištremtas į tolimoje šiaurėje žmonėms sunaikinti 
įsteigtas stovyklas, ar uždarytas kalė jime ir,pagaliau, tiek tebegyvenąs 
llęruvoje ar esąs tremtiniu užsienyje,- nė vienas nenūsilenks,nebent tik 
tas,kuriam jau yra įspausta gėdos dėmė - savo tautos ir savo krašto iŠ- 
dąviko vardo dėmė,

.liekviopo tiesaus ir garbingo- liotuvio tikrasis kelrodis yra 1918 m 
vasario 16 d, aktas,atidaręs mūsų tautai kelią į nepriklausomą,dcmok* 
tiniaiB pagrindais tvaritępą gyvenimą,
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LIETCAA PRIEŠ IQ PO T[.1<5

I.^EAIP BUVO ATKURTA LIETUVOS VALSTYBĖ
Didieji žmonės esti žibintais,vedančiais tautas. Jeigu Lietuva pri

ėjo prie 191b.II.15 akto,tai irgi tik dėka tų dvasios milžinų.
Rusi ja,kuri anuomet buvo užgrobusi Lietuvą,manė savo brutaliom ir 

gal tik rusams tepažį'stamom priemonėm sunaikinti tautą. Tačiau tauta, 
turinti didelę istorinę praeitį,nežūsta.

Lietuvių tautos atgimimui, stipriausią postūmį padarė XIX^a vidury 
išaugę pirm»;j: mūsų inteligentijos šulai - Daukantas, Valančius, Basa
navičius, Kadi fra ir kiti dvasios milžinai. Jų pradėtas darbas,kova 
dėl-lietuvių kautos ije?.i iųniž Lietuvišką spaudą, tautinės sąmonės bu
dinamas išjudino visą tactą ir rusus prized o prie žingsnių atgal. 
Svarbiausi 26,. gal būt ^almė .p mes bužo spaudos atgavimas. leidus spau
dą, lietuvių taci.inės sąmonės, o kartu ir valstybės kilimo jau niekas 
nebegalėjo sulaikyti.

1905 metais,x ur>ų revoliuoi jos motu, sušauktas Didysis Vilniaus Sei
mas visam pasauliui pareiškia, kad Lietuva nebenori būti svetimųjų 
vergijoje ir reikalauja sau lygių teisių su kitomis laisvomis tauto
mis. Liotuviii taiitos atbudimas pasidarė įvykęs faktas.

Sodiečiai "ėmė dar labiau šviestis,skaityti savo laikraščius ir 
knygas. Ėmė leisti vaikus į aukštinį ir aukštąjį mokslą, lietuvių 
šviesuomenės eiles sudarė nebe dešimtys,bet šimtai ir tūkstančiai . 
tautiškai susipratusių darbininkų, atėjęs Didysis Pasaulio^karas ra
do Lietuvą jau susipratusią, trinkstančią’laisvės ir pasiruošusią ją 
pasitikti. Kai lietuviai pamatė,kad jų pavergė jai,vokiečiai ir rusai, 
silpnėja,sutartinai visur,- ir likę Lietuvoje,ir pasitnaukę nuo ka
ro į Rusiją, ir seniau iškeliavę į Ameriką,- ėmė reikalauti savo tė
vynei nepriklausom;! ė>= 53Jsų šziesuončs eilėse atsirado gerų vadų, 
gabių politikų.kur .ė savo y.manrunu vedė tautą į Nepriklausomybę.^

Lietuvių Tax yc s. j.S .‘b •; "s.:ario 16 d ., susirinkusi Vilniuje,viešai 
paskelbė Lietuvos v c s-'? ■?<' a.kūrimo aktą ir kaimynams, kaip ir visam 
pasauliui,neliko nieke K-;'O. kaip pripažinti lietuvių tautos valią.

Tačiau Ncpriklau- n.yl ė-‘ aito paskelbimas buvo lik pirmas ------
ką pareiškė visuomenė. 7>.cL?rai ir užakcentavo akte,reikė jo v 
savo tautos kraujo ►..k.-. - atėjo metas, kai nebe plunksna,bet kardu rei
kėjo ginti savo Tėvynę. Užteki vieno Laikinosios lietuyos vyriausybės 
atsišaukimo į tautą ir lietuviai susirinko ginti savo žemės. Blogai 
apvilkti,kartais basi, savanoriai,- kada valgę,kada ne,- ėjo prieš gau
singus Lietuvos priešus ir kovėsi Hienas už dešimtį. Daug jų žuvo.čau- 
gelis visam gyvenimui sveikatos neteko,- bet savo jie pasiekė - Lietu
va tapo laisva.Jie aukojosi.kad jų broliai,jų vaikai galėtų savo tė
vynėje laiszi gyventi, kad galėtų d tt.fi no svetimiems, bet savo ir savo 
krašto naudai, kad galėtų šv? o.atisi cavo tautinę kultūrą. Jie au
kojosi tam,kad kiokv.’ anas 1 ? e _ v :.a tap?.'.; pilnateisi u žmogumi.

Nuo pirmojo “Ansios” naru.’ .'i c pasirodymo 1863 m,kur buvo aiškiai pa
brėžta listuvi-ų te-'rjė c a raudiškai tvarkytis, tepraėjo 35 metai ligi 
Nepriklausomos Lietuvon paskelbimo.

Tai įrodo,ką gali taut a, aiškios idėjos vedama ir vieningai bendro 
tikslo siekdama',per trumpą laimią nuveikti.

žingsnis - 
įrodyti
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II. NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPIS
Kadangi prie Vasario 16 akto buvo prieita ne gėlėmis klotais keliais •- 

valstybė atkurta tik besimušant savo nuosavais pečiais.nepriklausomybę 
išperkant sveikiausių savo vaikų kraujo auka,- nenuostabu,kad Lietuviai 
vertino ir gerbė savo laisvę.

Lietuva neprikl.at.eoma išbuvo vos vieną dvidešimtmetį,tačiau per lais
vą dvidešimtmetį padarė daugiau,negu per vergijos 200 metų. Daugelis 
prikišo ir daugelis tikrai matė ir nemaža daromų klaidų,tačiau tos klai
dos , žinant , kad Lietuva buvo jauna valstybė ir visas valdžios aparato jė
gas turėjo pati išsiauginti ir išsimokyti,- tos klaidos atrodo ne nemo
kėjimas, o tik neprityrimas. Reikia atminti,kad viskas buvo kuriama ant 
griuvėsių, viskas* dar omą iŠ nieko. Ir kiekvienas galėja matyti, kad tokiom 
sąlygom, koki os buvo pr įeinamos liet uviams, t okiuo, palyginant, trumpu laiku, 
buvo padaryta net labai daug. IŠ suvarginto ir rusų suskardinto trilau
kio ūkio buvo pereita į nau ją, daugfą.aukį ir vakarietiškais pagrindais- 
sutvarkytą.buvo pravesta žemės reforma,išskirstyta per 6000 kaim$,sau
sinamos balos ir pelkės. Išjudinta rusų valdymo motu prievarta užmigdyta 
tautinė sąmonė,įvestas privalomas mokslas. Visą kraštą apraizgė tankus 
įvairiausių mokyklų tinklas .pristeigta bibli otekų, išaugo sava inteligen
tija. Me tik žemės'ūkis ir švietimas - Štai iŠ tų vargingi^ 80 garvežių, 
kuriuos Lietuva rado 1918 m, visą leistą apraizgė didžiulis geležinkelių 
tinklas,jungdamas svarbiuosius Ūkio ir pramonės oentrus. Sutvirtėjo^se- 
nieji ir įsikūrė nauji fabrikai ir įmonės.pirmuosius žingsnius ėmė ženg
ti ir Lietuvos laivynas. Mebereikėjo lietuviams dairytis į Ameriką,kaip 
XIX a,visiems užteko darbo savo krašte. 19 31 m užklupusi pasaulinė ūkio 
krizė,kuri aptvėrė valstybes muitų širmom ir visame pasauly^negirdėtai 
numažino žemės ūkio gaminių kainas',Lietuvą rado jau pasiruošusią.

Paskutiniai Nepriklausomybės metai buvo pats^suklostėjimas. Ėmė rody
tis sunkaus dvidešimtmečio darbo vaisiai. Bava Šviesuomenė,savos aukšto
sios ir speoialinės mokyklos,spauda ir menas žengė tvirtais žingsniais, 
garbingai atsistodamas Šalia kitų kultūringu vakarų tautų. Į mus imta

- .... • . K0 įiį kaip SU
turtinga ir peną praeiti
mi tautą,bet ir kaip pa
žangią ir kultūringą 
valstybę.

Antrasis Pasaulinis ka
ras mūsų kraštą užklupo 
'pačiame brendime sunkaus 
■ ir karšto darbo vaisių, 
‘kaip didžiulė šalna ėsdama 
.ir naikindama juos.

Stasius Būdavas i i
MANO PASIUNTINIAI f Į

Pasiunčiau aš pilką Reino debesėlį- i ;
kad nuneštų mano žvį v:?’3 Ventos krantų. = 
-Tu debesėli, minks l t p :.es dangaus pūkeli;
kas nugąsdino tave tau. r „ tu?

Palinkėjau aš į i , . - ų: • gero kelio:
tu paglostyk!,vėjo ? r.^sjrs kasas.
-Ak,vėjau,tu vėjuži plūgai sesės kiemo, 
kas sparnus tavus p-1. ■ iž’ė.kas?

Palydėjau kregždę aš Dubysos linkuit 
ko sustingo ji ten Nemuno take?
-paukšteli mielas,kas sutrikdė tavo greitį, 
ko užkimo tavo baigas ton?

Jau pargįžta debesėlis miško pakraštėliais, 
skuba issidraikęs - lyg pabėgėlis baugus, 
taip pat vėjelis lipa per kalnų viršūnes-: 
nebėra seselės ten,nei miesto,nei namų.

Atgalios iaudodama linguoja kregždė - 
išdraskyti jos lizdeliai ten visi,visi...
Bent tu, ak nešk bent tu tą mano viltį, 
nešk prie Balti jos,pavargęs mano ilgesy...

nl’e tokia baimė siau
čia šiąnakt Europos šei
mose. Jos bijose polioi- 
ninko bildesio į duris, 

į Tai baimė mirties,asmens 
'laisvės.pagrindiniiį žmo- 
igaus te i s iii griovimo bai
line. Demokratija yra te
ikiame bandyme,kokiame ji 
į dar niekados nebuvo.”

Iš W.Churohillio kal- 
1 bos Ž.Rūmuose 1945.8.16.
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TaIP PRAŽĮSTA NEMOTAS
Įeinu į 'teatro sal/e. 'laiaui po salę šūkauja apie ttiučesimt žmonių. su 

plaktukais,kirviais. Lupa akmenis,kala lenta/.,'vardais .-.aukia per visą 
'balę. Tai bent Čirba vyrai,galvoju. Dirban1'. salima ir triukšmauti. Kišk 
giliau paėjėjęs Žirniu,gi ant scenos irgi būrjls žmonių.; PriMnu ir klau
piu:

-Tai ką.laooną remontuojat?
*-ft c , -Isako r - Irę oe t uo jam ve Įkalą.
•-Visi? Ir ti'e.kur i;en skalrdds kala?
-Nei, jie, -sako, - mūrija kažką, taip pat Čirba .: pądeda mums. Paniūrėk, 

kaip mes puikiai su jais sūdriam, - ir jie pavaidina gerą gabalą savo vei
kalo i

Bet,Žinot,noris ad ir gerą klausą ,'turiu,bet nieko negirdėjau:
-Argi jums nwtrtikao'.jie darbininkai? Aš tai nieko nogirdė jau,ką jūs 

čia dainavot.
-Ne,-linksmai apšauna;- Reikia mokėti 'ousikaupti. Žinoma,kai pakyla 

perdidelis .'tlriakŠmas,mes palaukiam kol nutyla. Dirbt galima, netrukdo...

Einu pe| kambarius ieškodamas, a'r kdr negausiu silkių. Praveriu vienas 
duris,žiūtiu ir netikiu: curve lovom užstatytos,langai taip pat. paliai. 
šienais lovos net ’tris auk.-jtus siekia. Vidury padaryta aikštė ir ten keli 
vyrai kala kažką,tepa.

-Tai kokia čia,-sakau,- netvarka čabar?
-O ko jūs čia ieškot?- vienas grąso teptuku,
-Aš...aš silkių ie&kuu. Ne Čia pakliuvau...
-Nematai,dekoracijas dirbam. w
-Tai kodėl neinate kur erdviau? Čia jūs^ir lovas nutepliosit ir viską.
-Ką tu čia,- dailininkas kukliai nuleidžia akis,- Vietos užtenka. Va

karais mos vėl lovas atstatom į seną vietą.1 Bet pralėau toliau1,1'tai ten 
toliau'yra kitas kambarys. . v ;

Ir tikrai,už Išpintu radau dar kitą'tokią pat erdvę ir 'Pliaukšt ės lovas. 
Ir tėję aikštėje,žinote,didžiausias būrys suktinį šoka'.

-Linksmai gyvenaiei,-sakau.
-Repoibuo jam.
Peir kvaila mano galva suprdati visokioms reparacijoms ir čekorato joms. 

Eisiu į kitą kambarį,gal 'silkių gausiu...

Taip ir tokiose 'eąl.vg'c.’ j dirba L.T.Ansamblis,rudžčamas naują Gb .Velič
kos premjerą "Nemuną'-. ŽS’ '• ’ kurią pamatylsiEfc rytoj1. Tokiose sąlygose pa
ruosti veikalą, žinomu, n i-.-- lengvas dalvkab, tačiau kolektyvo ir režisie
riaus meilė savo darbui nugali visas kliūtis. /m/

SVETIMOJE
Kogi skauda man Širdelę,
Kogi man nuobodu, 
Kai pažiūriu į upelį 
Tr šį žalią sodą?

Gal šios upės vandenėlis 
Teka iš verkimo?
Gal čia ūžia sodužėlis
Nuo atsidusimu*

Už kalnelių,už atartųjų,
Kur saulužė te^a,
Žemėj meilės ir šventųjų
Verksmų upės teka.

Ūžia ūžia žalios girios,
Be vėjų linguoja,
Tuomet dusauj širdys gilios, 
Tuome t aimanuo ja.

ŠALELĖJE A.Baranauskas 
Kas suvilgė juodą žemę? 
Ne rasa,ne lietus: 
Žmonės nelaimėm aptemę, 
Valgė verksmų pietus.

Oi,ten skausmais širdis 
Aimanais valyva, įminta, 
Ašarinė rasa krinta, 
Vargais dūsia gyva.

Čia man širdį skaudžia-griau- 
Svetima šalelė, (džia
Kad neskamba,kad nesiaudžia 
Ašarų giesmelė.

Kad per dienas čia girdėčiau 
Ašarų giesmelę, 
Gal pamėgčiau,pamylėčiau 
Svetimą šalelę.
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LIETUVA DOKUMENTUOSE IR P AREI SEIMUOSE
Lietuva privalo išlikti,nes jos kalba turi rak
tą, išspnenčšlantį ne tik filologijos,bet ir 
istorijos mįsles. ananuelis Kantas

Sovietų Rusija, liepos 12 d.,1920 m.Maskvos sutartimi pripažino Lietu
vą nepriklausomą valstybe ir visam laikui atsisakė nuo pretenzijij į j.os 
teritoriją. Sovietų Rusija rugs.28 d/!£25m...pasirašė su Lietuva nepuolimo 
sutartį, kurios galiavimas 1936m.,buvo,abie jų Šalių surikimu,pratęstas iki 
gruodžio 31 d. 1945 m. A. Smstona, ’’Dirva" 1944m. JĮr.2»v

STRS vyriausybė, vadovaujama Molotovo,, pirmininko i r'-'u z s .reikalų komi
saro, suokalby jo su Vokieti j’oa vyriausybe,atstovaujama Ribbentropo ir ki
tų,1939 m.rugp.ir rugs. mėn. padarė nusikaltimą t alkai-, pažeisdama tarp
tautines sutartis,susĮtarimus,rengdama bei vykdydama konspiracijos pia
ną daugelyje rytų Europos valstybių, tarp jtį Lietuvoje, Latvi jo je ir Esti
joje. Vykdydama Vokie&iii-rusų konsęiraoi ją Sov,S-gos vyriausybė „ginkluo
tomis jėgomis įsiveržė į Lenkijos žemę, Grąžindama panaudoti ginkluotą
sias pajėgas, 19 39m> spalių man., privertė Lietuvės,Latvijos ir Estijos vy
riausybes priimti vadinamus ’’tarpusavio pagalbos” paktus.

la ll--v‘.os rezoliucijos ’A945.ll.29 Amerikos Lietuvių Kongreso.
Savitarpinės pagalbos sutartys niekur nomena Sovietų S-gos tikslo kiš

tis į Esti jos,.Let vi jos ir Lietuvos reikalus,kaip kurie užsienio laikraš
čiai stengiasi įrodyti, priešingai,visi tis savitarpio pagalbos paktai 
tiksliai įspėja neliesti valstybių.pade juslų po sutartim parašą,suverenu
mo,neįžeisti principo,draudžiančio kietis į kits kitos reikalus. Mes pa
reiškiame, lag Šioks ar toks nesąmonės skleidimas,jyg Pabaltijo kraštai 
bus soviet Įnami, yra naudingas tik mūsų bendriems priešams ir visiems pries 
sovietiniais provokatoriams. Molotovas 1939 m sp.31. kalboje.

liešiuiint baime pagrįsto nerimo,sukelt o imperialistų, priešingai nusi
stačiusių Sovietų S-gai, Esti jos, Latvi jos ir Lietuvos valstybės ir jxj poli
tinė nepriklausomybė niekur nenukentėjo. Molotovas 1940.III.29. kalboje.

Kai Prancūzija buvo Vokietijos parmušta,Maskvos valdovai nusiėmė drau
giškumo kaukes. Jų įsakymu raud .armijos daliniai birželio 3L5 d .1940^ m.? 
užplūdo Lietuvos žemę. Lietuvos kariuomenei nebuvo įmanoma pasipriešinti 
tam sovieti: smurtui. radarg.. jai: pties kelius mėnesius Lietuvoje buvo, įsi
tvirtinę įsileistos i a iicš.-.ų įgulos. A.Smetona,’’Dirva’’44.Kr,2.

1940 m lapkr., mšn-.- g-: liaudies komisaras Maskvoje išleido vyk
domąjį potvarkį ."s-. :• <j. j į-, akytą "surašyti ant is ov i etinį elementą
Lietuvoje, Latv>-j o.j • i.s i.'.ji . Viešojo saugumo komisaro pavaduptojas 
Serovac išleido nu ■ ' . ■.. .ė'- ■ .jas surašytųjų deportacijai.

IŠ Biržų UO EKVD v.,-'- . < ?:Liso instrukcijos dėl deportacijų:"šiam
elementui priklauso - ■ .- tautinių-šovinistinių prieštarybinių
perti jų, organizao:' jų i "i. .tautininkai, jaunalietuviai, voldema- -
rininkai, liauėinirv ; ■ kš •?: 4 .< alai.naoionalistii teroristų "Geležimis 
Vilkas” organizaoi.j ia.<, i.-.jalikų teroristų "Baltojo Žirgo” organiza
cijos nariai, studentu j y...y vi s cų korporacijos nariai,.šauliu sąjūhgos sktyą 
vas Ir p." ..."* sąrašt buri būti įtraukti visi tie asmenys,kurie dėl sa
vo socialinės ar pintinės praeities,cautiniai šovinistinio nusistatymo, 
religinių įsitikinimų,.moralinio ir politinio nepastovumo yra priešingi 
socialistinei santvarkai..."

‘ Visoms tautoms, Rusi jos valdžioje esančioms,yra valia ir teisė spręsti 
savo likimą, dargi atsiskirti ir įsikurti savo nepriklausomas valstybes.

Stalinas ir Leninas Rusų resp .vardu 1917.11.2/15/.
1940 m spalių mėn. JAV prezidentas Rooseveltas patikino,kad JAV ne

pripažins Pabaltijo aneksijos.
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/Atkelta iš 6 psi./
Šiuo atžvilgiu^iki šiol Anglijos pažiūra nebuvo pasikeitusi. Ji oficia

liai nepripažino Šių teritorijų į Sov.S-ga, inkorporacijos, ir Londono gerai 
informuotuose sluogšniuose man omą,kad Anglija šios savo pozicijos artimoj 
ateity nepakeis. "La Croix” 1946.1.6.

Sovietų S-gos įvykdyti rinkimai rytų I-enkijoje ir Baltijos ktastuqse 
buvo padaryti 1930-40 m, laiku,kada ji buvo Vokietijos sąjungininkė, linki
mai buvo pravesti vykdant skaitlingas deportacijas ir ekzekuoijas.

F.Hard "Readers Digest” 1945 rgs.
Joigu turi būti išlaikyta oivilizapija,stiprieji kaimynai privalo gerb

ti mažųjų tautiį teises ir nepriklausomybę, teritorialinį nepaliečiamuną 
ir nekliudomą valdymąsi. Roosevelt 1940. .13.

Nesuderinama yra, jog sovietų respublika galėtų ilgą laiką likti kar 
tu su kitokios santvarkos valstybėmis viduje. Vėliau ar anksčiau viena ar 
kita turės tapti pavergėja. Leninas

Mes pritariame draugiškai politikai tarp tų kraštų,bet draugiškumas vi
sų pirma turi būti ne primestas,bet laisvas. SSSR buvo ne kartą užtikeinus, 
lead savo kaimynams ji neprimes komunistinės santvarkos ,bet gyvenimas paro
dė,kad tie ktastąi liko nuo likusio pasaulio atskirti. Regionalinis saugu
mas,kurio laikosi SSSR,neatstos pasaulinio saugau®. Byrnes, 1945.X.33).

Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu 60 proc. mūsų gyventojų turėtų palikti sa
vo kraštus,o taip yra rytų Europoje,kur vyksta masinės deportacijos.

Bovinas, 1945.X.26 . Ž.Rūmuose.
Iš Trumano 12 pur-ktų,paskelbtų 1945.X.27: . ..2-Mes tikime į suvereniš - 

kos teisės atstatymą ir savarankišką valdymąsi visi! tautų,kuriems jii suve
renumas buvo išplėštai jėga., 3. Jokioje pasaulio šalyje,su kuria mes "taikin
gai gyvename^mos nepripažinsime jokio sienų pakeitimo,jeigu tai nesutinka 
su laisvai išreikšta tos tautos valia. 4.Mes esame tos nuomonės,kad visoms 
tautoms,kurios yra pribrendę savarankiškam valdymuisi,būtų duodama galimybė 
laisvais rinkimu.’s. nesikišant jokioms svetimiems tarpi ninkama, pasirinkt i 
valdymosi formą. T?..; galioja ne tik. Europai, Axi jai ir Afrikai,bet lygiai 
ir vakarų pusrutuliui, f .Len draudami su kitais karo sąjungininkais.mss pa
dėsime nugalėtiosj sr.. kr ušLams ar y t i laisvi! rinkimų keliu taikingas fie-
moktatir.es vyr ; -• - -.iug sukurti pasaulį,kuriame nebūtų vietos
nacizmui.faš-'zmi„ . j . zmu; . 3.21c s vengsime pripažinti vyriausybes, 
kurios kuriai no..•> ir i-’.-un-tos o-zatkjos jėgos...

Ateinanti galur ū; .? .o demoktitijai, o tuo pučiu auklėjimas 
įr švietimas. Nes JcI-h E;’,,uCi amžinai būti laikoma vergijoje ir ne
žinioje. Roosevelt, 19 38 .VI.30.

duo rinurjĮB p03E/.::.?>«•■ ajian Sububi ■
LONDONAS^. Uąna’o.,tuoj po • ; • kČio buvo baigtas UNO pilnaties posėdis,

paskutinis šios se.'ii :p,-- Ėond'o:.-. labar UNO besusirinks rugsėjo mėnesį ir 
jau JAV-se. Sesijos uže igai'par įkė-kalbas D.Britanijos min.pirm. Attlee, 

UNO pirm. Spaak ir UNO gen.sokr.Trygve Lie. Attlee kalba,kurioje jis apibu
dino pasiektus rezultatus UNO darbuose,-buvo vis nutraukiama plojimų,bet 
ypač didelio pritarimo ir plojimų Avtlee susilaukė tojo vietoje,kur jis pa
sakė: "Ras mus Anglijoje vieši d'ė’batąi buvo laikomi demokratijos pagrindu 
ii- garantija laisvei ir teisingumui". Saugumo Taryba posėdžiaus permanentiš
kai ir Šiandien jira užsiėmusi Sirijos ir Libanono skundu.

VAŠINGTONAS. Pranešama,kad laikinai iš Maskvos iškviestas JAV ambasado
rius Averall Hariman atsistatydino. Jo vieton į Maskvą skiriamas nauju am
basadorium gen.Smith,buvęs Eisenhower!o štabo viršininkas.
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'VJSxJ’TO 16-TOJI IS DIENORAŠČIO
Vakario 16) 1941m., Kaunas
Gera,kad ’oianai'cn sekmadienis,ftaa nesam varomi prie darso,kaip tai 

mėasta daryti miUsų. 1 išvaduoto jai''•-okupanv-ai, kai :ik kokia ijkilmirigesnė 
šventė ateina.Toioybė,Kalėdų šventės dar nedrįso visikai us^nlaužai,'pa
sitenkino tik jas išniekinę "pilnu melo propagandiniu šlamštu iri.asi'JV- 
čiojimu iš tlų,kurie črįl o !Jąsias 'šventes švę,t i. .

Keista,-dar vos pusmetis,kai įsibrovėliai'šeimininkauja,ocv ^o^ia mir
tina 'tyla slegia mūJ •. -alį.Tik naktimis 'tąją'tylą sukrečia nelaimingų jįj 
šeimų vaitojimai.Be viena,bet dešini. y^ jų. netenka |,avo 'Lėvc), or ?l-o, sūnaus . 
nurodo,lead naujoji žvalgą/toks žodis buvo nukaltas jį o meto i elitinėje 
terminologijoje .norint a tekinu'i, pasak jo kalė jus, "-tart? ią ją buržua s irtą 
žvalgybą nuo f.velnius naujos žval ;usn-Red ./yra visi-kai n-jasotinu.ua.

Jr galime buvo šiandien išdrįs;! išeiti į Karo Muziejaus ’..Cūeiįi Dar. 
neiš jes,būtum buvęs nuvestas i Miokevičiaus gatvę.O kaip-s»u iškilmingomis 
pamaldomis, ku..'les 'taip buvo r rastos laisvėta metais Vo.:ario -K1 • icĮiuto- 
loios t oga. Nepatogu nūs i a o> t i, bet vien išdrįsimas galvit i šiandien api 
jae f erčia J;ai padaryti .Lot- fcau kas jas vokia)--.Tik tyi--j,mir uii.s tvloj 

i„u galėjai jss ipaaturo.i Kepi iklsusomybėr intencijai.
ponietė'.Su šeima ir su* oi a .-žirniniu mes'pakuliui H Tpaklų gatvės įei

name f kapine s.Mintis ur.ieiti arčiau prie Karių paminklo fusikerta va de
šimtimis akių,žvelgiančių i.: už koplytėlių ir st oresnių medžių.čia vienur 
S<a kitur 1 .-amai;omo paoi'.’.o) e kapuose išsidėsčiusius Odiniais • markais ap
sivilkusius "švolniuo.-iius” Žvalgininkus.a ■ -beišei-inkųnenuimti?? įsimena 
nevienas 'yaisoas iš Vėlinių vakaro,kada šie pat’-s cčašvarniat krovė į ■'..unL 
vežimius žmones, drįsusius kapuoto >:ą Nalu-rą g ir? ė az i lietuviškas giesmes 
mirusiųjų garbei .Greit motamės į Vytauto ros .-ektą.Cia jau ir viešai Ipat- 
raliuoja milicija.Ir kam?A. kad gyvieji atėję neprikeltų mirusiųjų karių 
tiems par tikslams,dėl kuri.; jie žuvo? Juk ir prisikėlę nebegalėtų prasi- 
veržu i” j-.ro 'ta- tint-ta.. okupantu mauo.e,prislėgusias mus geležies ir plieno 
masėmii . .Laimingai dar praf^lenkarae rru . utruliu-, ..r seilius , i ssioėsciulsius 
toliau .-at'vėk,e’miesto ocnti o 1 inkui.Matųt, tebūdami,_-ti ; penkiese'.rar; ku
rių ir maža mergaitė, nebuvome startini.’r mJ.ų minčių r į kartą jiems ne
pavyko iscikai'-.yti'.nere-šiai'j jau ir galvoti dac-ur vra'pavojinga,nes'tai 
gali tave išduoti.

Kad ir su baime, lačiau šiandien *va.-.iai's vis zsl’so drJStu ao tai užrašy
ti į dienoraštį .Juk langinės uždaros aklinai,pro jas negali matyti ir mano 
’’angelas sargas”,kuris jau pusmetis lankosi musų palangė; o.fiet ką as dary
čiau, jei ir pas raane'šiąnakt vidurnaktį ir pc vidurnakčio atsilankytų'teve- 
Čiain.^t-' i-.pėciau ųave,mano mielas drauge uionoza ti, sucogimli? cd .

VIETOS ..ŽINIOS „
Vąsl'EIO io ir Dr.J.Basanavičiaus minėjimo pragrama: IŠvakarės/II.15/- 

skautiį laužas didžiojoje salėje 18 vai. Vasario 16: -8 vai. vėliavos pa
kėlimas; 9,30 vai. pamaldos lenkų koplyčioje; 11 vai. meno parodos ati
darymas vaikų darželio patalpoje;’ 14,30 vai. iškilmingas posėdis didžio
joje salė je. "Tuo jaus po iškilm. posėdžio vėliavos nuleidimas. 19,30val.- 
meninė programa didžiojoje salėje.

-Vasario 16 d. 12,30 įvyks^įdomios futbolo rungtynės Lietuva-Lenkija. 
17 d. 14 vai. atidaromas krepšinio sezonas, susitinka dvi stipriausios 
lietuvių krepšinio komandos. 16 vai.žaidžiu tinklinį Lietuva-Lenkiją.

-17 d. 14 vai. sporto klubo patalpoje /M/ Šaukiamas studentų susirin
kimas. Dalyvavimas būtinas.

-’’Lituanioos" meninis kolektyvas šiandien išvyko prąnoųzų zonon.į 
Kaiserslautern .išpildyti programą vietiriij lietuvių T.Šventės minėjime.

Šį ’’'’‘.L. Bals o ’’numerį iliustravo V-.Adamkevioius
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