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S L A  P R O B L E M O S  
Kaip gi bus nu T£VYNE? 

Kai DIRVOJE ir dar kai kur 
buvo paliestas SLA laikraščio 
TĖVYNĖS klausimas, tai kai 
kas papriekaištavo to klausimo 
Jlėlėjams, net juos triukšmada
riais vadindami. Tie priekaištai 
kažkodėl buvo- nukreipti prieš 
naujus narius, nors, kaip buvo 
galima įsitikinti seime, kur ne
buvo ir negalėjo būti nei vieno 
delegato — naujo' nario, ir tie 
Senieji niekas nepasakė, kad jie 
Ifebai sužavėti TĖVYNE, kaip 
laikraščiu. Vienas delegatas, jau 
įipie 40 metų esąs susivienijime 
atsistoja ir sako: 

— Mes didžiuojamės, kad 
esame didžiausia ir turtingiau
sia lietuvių organizacija, o kai 
paifham į rankas tos savo or
ganizacijos leidžiamą laikrašti, 
tai pasirodo, kad mažiausia ... 

* * 
Į tai buvo atsiliepta maždaug 

šitaip: 
— Mes ir neprivalome turėti 

susivienijimo laikraštį. Mes, 
kaip apdraudos organizacija, be
veik net ir teisės neturim leisti 
laikraštį tikra to žodžio prasme, 
kuris atstotų nariams kitus laik
raščius. Mūsų konstitucija nu
mato, kad mes turime leisti 
tik savo organą, kurio tikslas 
informuoti narius apie susivie
nijimo reikalus, o ne apie ką ki
ta. Apie susivienijimo reikalus 
TĖVYNĖ plačiai narius infor
muoja, tai negalima sakyti, kad 
ji savo uždavinio neatlieka. O 
kitais reikalais įjoję irgi yra pa
rašoma, bet tik tiek, kiek at
lieka vietos nuo jos pamatinio 
uždavinio. Bet kam to ne gana, 
kas nori daugiau politikos, in
formacijos, kultūrinių diskusijų, 
tas gali tą rasti kituose laikraš
čiuose. Juk TĖVYNĖ nariams 
siunčiama be prenumeratos mo
kesčio, tai yra jiems "dovana, 
o juk be atlyginimo ką nors gau
nant, negalima reikalauti, kad 
būtų dar daugiau duodama. 

* * 
Susidūrę su tokiu paaiškinimu 

kai kurie delegatai pagalvojo ir 
maždaug taip pradėjo sampro
tauti : 

— Well, jeigu šitaip, tai'tada 
kam mums reikia gauti TĖVY
NĘ kiekvieną savaitę? Jeigu ji 
yra tiktai biuletenis apie ' susi
vienijimo reikalus, tai ar ne
būtų ir pigiau ir geriau, jei
gu centras tik kartą per mė
nesį išleistų trumpą nariams 
žinoti reikalingų pranešimų san
trauką? 

Bet panaikinti TĖVYNĘ, ku
rią susivienijimas išlaikė per 
kelias dešimtis metų — ne, už 
tokį sumanymą nei vieno dele

gato širdis neleido pakelti ran
k ą . . .  

* « 

Tad, ar dar yra prasmės kalbė
ti tuo klausimu ? Ar reikia, ir ar 
galima ką nors daugiau pada
ryti, negu yra? 

Išsiaiškinkim pirma — ar rei
kia. Išsiaiškinkim, kodėl šis klau
simas yra gyvas senų ir naujų 
narių mintyse. 

Pirmas dalykas, kurį čia rei
kia priminti, yra tas, kad susi
vienijimas nėra vien tik paprasta 
apdraudos organizacija. Kitais 
atvejais, kai ne apie TĖVYNĘ 
kalba, tai ir vadovybė tą labai 
dažnai, net per dažnai pabrėžia, 
nuolat kartodama, kad susivieni
jimas yra viena iš reikšmingiau
sių mūsų visuomeninių-kultūri-
nių organizacijų, kad ji šiose 
srityse atliko ir dabar atlieka 
nepaprastai didelius darbus. 

Prieš šį seimą ir pačiame sei
me buvo priminta, kad neužten
ka deklamacijų apie "gilią kul
tūrinę vagą", o reikia parodyti, 
kur ta vaga yra, kas ir kaip tą 
vagą aria — tik tada bus aišku, 
kad susivienijimas yra daugiu, 
negu paprasta apdraudos orga
nizacija. Tą aiškiau parodyti rei
kėjo ne šiaip kieno nors smal
sumui patenkinti, bet tam, kad 
kandidatai į naujus narius įsiti
kintą, jog į šią organizaciją yra 
prasminga ir reikalinga stoti ne 
kokios finnsinės naudos ieškant, 
0 lietuviškais tautiniais sumeti
mais. Nes tik dėl finansinės 
naudos nėra čia kuo labai susi
žavėti — kitur galima ir geriau 
rasti..į. Keikia susivienijimui 
naujų narių, ar ne? žinoma, kad 
reikia! O jeigu taip, tai truputį 
keista, kodėl taip tylomis buvo 
praeita pro šitą būtiną sąlygą 
naujiems nariams gauti, tai yra, 
kodėl vadovybė pranešimuose 

1 apie kultūrinį susivienijimo vei
kimą tik deklamavo bendrais po
sakiais, bet nepatiekė apie ji 
jokių apčiuopiamų duomenų ... 

O iš to, ką seime apie SLA 
darbus girdėjom, galima susi
daryti įspūdį, kad vienintelė 
visuomeniškai kultūrinė vaga. 
kurią susivienijimas dabar dar 
tebearia, yra jo leidžiamas 
laikraštis. 

Ir štai dabar susiduriame su 
mintimi, kad laikraštį leisti yra 
visai ne susivienijimo biznis! 
Jeigu jis jį leidžia, tai tik tam, 
kad praneštų nariams, ką susi
vienijimo vadovybė nutarė .. . 

Jeigu taip, tai tada jau būtų 
užgesintas paskutinis kultū
rinis spindulys susivienijime. Ta
da susivienijimui reiktų garbin
gai nušluostyti nuo savo iškabos 

visuomeniškai kultūrinės orga
nizacijos titulą ir pasilikti gry
nai prie apdraudos biznio... 

Tik tada, įdomu, kokiais gi 
patriotiniais motyvais organi
zatoriai kreipsis į tuos, kuriuos 
norės įtraukti į narių tarpą... 
Dabar tai sako, kad čia ne vien 
biznis, ne vien apdrauda, bet 
lietuviškas patriotinis reikalas. 

Susivienijimas ir turi pa
silikti visuomeniškai kultūrinė 
lietuviška organizacija Ameri
koje. Tik šiuo jos pobūdžiu rei
kia ne juokais susirūpinti. Vien 
deklamacijomis ir komplimen
tais, kad viskas puikiai eina, to
liau pasitenkinti, būtų nelaimin
gas savęs apgaudinėjimas ir ki
tų klaidinimas. Senoms ir nau
joms jėgoms reikia sukrusti šia 
linkme taip, kad nereiktų nei 
klausti, ką gi susivienijimas da
ro kultūrinėje srityje. Tam tiks
lui žymia dalimi gali padėti laik 
raštis. Jis yra, tik reikia dau
giu tam jį panaudoti. 

Kitą kartą reiks sustuoti ir 
ties tuo, ar racionaliai TĖVYNĖ 
atlieka savo uždavinį, kaip in
formacijos apie susivienijimo 

I darbus organas, siunčiamas na
riams, kad nariai žinotų, kas 
dedasi jų organizacijoje? 

V. R. 
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STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems išmokėjome 

pareikalavimus 
Turtas per 2"> milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2'4 milijono 

U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų 
STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA CHICAGOJE 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKTEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4192 Archer Avenue Chicaero 32, Illinois 

TELEJFONAS: Virginia 7 - 1141 
1IA.RBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 

Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak. 

P R A N E Š I M A S  
Lietuvos Istorijos 
prenumeratoriams 

Leidyklos "Patria* ; skyrius 
Amerikoje visiems "Lietuvos 
storijos" prenumeratoriams pra' 
neša, kad knygos jau yra Bre 
meno uoste ir netrukus turi būti 
sukrautos j laivą. Tikimasi, kad 
iki rugpiūčio mėnesio vidurio jos 
jau pasieks Ameriką. Kai tik 
jos praeis pro muitinę, tuojau 
bus siuntinėjamos prenumera
toriams. Siunčiama bus iš eilės, 
pirma tiems, kurie anksčiau už
sisakė. 

Leidyklos adresas Amerikoje: 
P a t r i a, 
45 St. Johns PI. 
Stamford, Conn. 

P R A N E Š I M A S  
LIETUVIŲ KALBOS VADOVO 

PRENUMERATORIAMS 

Ligi šių metų liepos 1 dienos 
užsiprenumeravusiems Vadovo 
kaina $3.50. 

Kurie jau sumokėjo $2.50, tie 
siunčia žemiau nurodytu adresu 
dar $1.00. 

Europoj sumokėjusieji 10 DM, 
siunčia žemiau nurodytu adresu 
dar $1.50. 

Visus prašau nurodyti, per ką 
buvo įmokėta pirmutine prenu 
ratos mokesčio dalis ir aiškiai 
parašyti savo dabartinį adresą 

Kas neatsiųs papildomo mo
kesčio ir neprašys pinigų atgal 
tam Vadovas bus išsiųstas iš-
nirktinai ir tuo adresu, kurfo 
buvo anksčiau duotas 

Nuo 1950 metų liepos 1 dienos 
Vadovo kaina yra $4.50. 

LKV Gen. Įgaliotinis JAV 
Juozas Audėnas, 
14 Townsend St. 
Boston - Roxbury, 

Mass. 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 2ĘI 
pusi. Kaina $1.00 

DIRVA — vienintelis lietu
vių laikraštis Ohio valstybėje. 
Kaina metams tik $3.00. 

k 
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LIETUVIŲ TAUTA TURĖJO IŠNYKTI, 
KAIP LAŠAS ANT KARŠTO GERMANIZMO AKMENS 

vokiečių pretenzijas į Mažosios Lietuvos teritoriją. Deja, tas 
irgi tuo tarpu neturi praktiškos naudos Lietuvai... 

% Jonas Leonas. 
i , 

smys 
1943 metų spaliu 4 dieną Himmleris kalbėjo SS grupių va

dų konferencijoje, kuri įvyko Lenkijos mieste, Poznanėje. Čia jis 
buvo dar atviresnis, išdėstydamas tikrai šėtonišką kolonizacijos 
vykdymo būdą. štai ištraukos iš jo nurodymų visai SS organi

zacijai: 
"Savo tarpe mes apie tai visu atvirumu kalbėsime, tačiau vie

šai td neminėsime. Visai taip, kaip buvo 1934-tais metais, birželio 
30 dieną, kada vykdėme įsakymą, kaltuosius bendradarbius pasta-
time prie sienos, sušaudėme ir niekad apie tai nekalbame ir nekal
bėsime ... Mes tęsime tai ir toliau... Dauguma iš jūsų žino, ką 
raiškia 100 lavonų, 500 pamuštų lavonų, arba 1,000 priguldytų la
vonų . . Iš viso meš galime pasididžiuoti, kad sunkiausią uždavinį 
mūsų tautai su meile įvykdėme, ir tai nepadarė nuostolių nei mūsų 
sielai, nei mūsų charakteriui." 

"Aš manau, kad mes dėl to prieš Vokietiją esame atsakingi, 
nes Vokietija yra šio SS ordino reikalinga. Mažiausiai, ateinantiems 
šimtmečiams/' 

".. .Kai karas bus laimėtas, tada — aš jums jau esu sakęs — 
tada prasideda mūsų darbas.*' 

" . . .  i š  š i o  o r d i n o ,  i š  š i o  a u k š č i a u s i o  v o k i e č i ų  t a u t o s  s l u o k s n i o  
turi kilti dddžausias skaičius mūsų įpėdinių. Laikotarpyje nuo 20 
iki 30 metų privalome duoti Europai vadovaujančią kartą. Kai SS 
kartu su ūkininkais ir mes kartu su draugu Backe pradėsim vyk
dyti Rytų kolonizavimą, be jokių suvaržymų ir nieko neatsiklaus* 
4įmi, su energija ir su revoliuciškai temperamentinga drąsa, per 
per 20 metų etniškas sienas nukelsime į Rytus apie 500 kilometrų. ^. 

Mes Rytuose diktuosime sienas Mes prasiveršime pirmyn ir pa
mažu pasieksime Uralą." " 
Kad nesHdarytų kliūčių tokiepis savo planams, vokiečiai iš 

anksto, pasirūpino užgniaužti visas Lietuvo® ir kity Baltijos 
kraštų pastagas nepriklausomybei atstatyti. 

Jau 1941 metų liepos 17 dieną Lietuvą pavertė paprastu 
"Generalbezirk Litauen'', didelės "Ostland" (Rytų krašto) ko
lonijos dalimi, smurtu atėmė suverenumą ir panaikino Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybę (1941 m. rugpiūčio m. 5 d.). Oficialiai pra
dėjo net drausti Lietuvą tiesiog jos vardu—r- Lietuva vadinti, 
o Lietuvos vardą leido minėti tik jų sugalvotame pavadinime — 
"Lietuvos Generalinė Sritis"... Lietuviškiausios vietovės, kaip 
Jurbarkas ir Skirsnemunė vokiškais vardais — "Georgenburg" 
ir "Christmemel", ir prijungti prie Vokietijos. Tiesioginėmis 
Vokietijos dalimis padaryta Druskininkų ir Gardino apylinkė, 
pavadinant "Memelthalbad", o vokiečių prisijungtasis Suval
kijos trikampis su Punsku ir Seinais pavadinta "Sudauen", 

Slaptojo antinaciško veikimo spauda (J LAISVĘ, Nr. 14-15), 
1943 metais šitaip aprašė vokiečių įvykdytą Laikinosios Lietu
vos Vyriausybės likvidavimą: 

"Jau birželio 25 d. Kauno karo lauko komendantas gen Pohl 
įsakmiai pabrėžė Laikinosios Vyriausybės atstovams, kad su Laik. 
"Vyriausybe jis negalįs tartis, neturįs tam įgaliojimų. Ir iš viso 
bendradarbiavimo matėsi, kad jam trukdoma palaikyti b|t kokius 
santykius su L. Vyriausybe. Nuo šio momento kiekvienam blaiviai 
galvojančiam lietuviui buvo aišku, kad vokiečiai yra priešingi Ne
priklausomos Lietuvos' valstybės atstatymui ir kad mūsų tautos su
kilimas ir Laik# Vyriausybės pastatymas susikryžiuos su nacių poli
tikos groboniškais tikslais. 

Tai buvo žiauri tikrovė, bet ji Laikinosios Vyr. nenugąsdino, 
nesuklaidino ir neišmušė iš N. Lietuvos kuriamojo kelio. Ir kad ir 
iwieido vokiečiai suorganizuoti tautinio korpuso, kad ir neleido Laik. 
vyriausybei naudotis jokiomis susisiekimo priemonėmis, kad ir te
ko ryšiai su kraštu palaikyti pačiomis primityviškiausiomis prie
monėmis, kad ir neleido Laik. Vyriausybės patvarkymus ir įstaty
mus skelbti spaudoje ar per radiją, vienu žodžiu, kad ir visu galingu 
savo karinės mašinos svoriu naciai gniuždė Laik. Vyriausybės pa
stangas, tai betgi ji savo nepalaužiamu ryžtingumu ir darbu, paly
ginti per trumpą laiką, daug nuveikė... Jos siekimai buvo kilę iš 
visų trijų milijonų širdžių, kuriais tada plakė ir šiandien tebeplaka 
vienu nenumaldomu troškimu: norime būti nepriklausomi, pasiry
žę aukotis ir viską atiduoti Lietuvai. 

Tokių mūsų nuotaikų akivaizdoje vokiečiai iš karto vangė pasi
rodyti su nuogu savo groboniškosios politikos brutalumu mūsų tau
tos atžvilgiu. Dėl to pradžioje naciai mėgino pačią Laik. Vyriausybę 
pakreipti savo pusėn# Tačiau nei dr. Greffes iš Hauptamt der Si-
«|ierheitspolizei u. des SD, nei dr. Kleist'o iš NSDAP užsienių poli-
biuro misija, prikalbėti Laik. Vyriausybę persireformuoti į vokie
čiams priimtiną komitetą ar tarybą prie vokiečių valdžios nepavy
ko, nes Laikinoji vyriausybė, kaip sukilusios tautos valios reiškėją, 
gerai suprasdama, kad tauta sukilo prieš raudonąją nelaisvę ne tam, 
kad norėtų vergauti naciams, nė už ką nesutiko išduoti jai pavestą 
išlaikyti nepriklausomybę .. , 

Naciams nieko kito nebeliko, kaip išlaisvintos ir atstatytos nepr. 
Lietuvos panaikinimą viešai įvykdytti. Tatai ir buvo pada
ryta aktu 1941.VII#25 d. Tą dieną formaliai gimė Ostland'as su 
Lohse, Renteln'u, Lentzen'u, Cramer'iu ir kitais rudaisiais priešakyje. 

Tačiau faktiškai dar iki VIII.5 d .Laik. Vyriausybė savo darbą 
varė, kol VIII.5 paskutiniame' savo posėdyje buvo priversta konsta
tuoti, kad perėmus civ. valdžią Lietuvoje Reicho pareigūnams, Laik. 
Vyriausybė laiko savo veikimą sustabdytą prieš jos pačios valią." 
Visa Lietuvos žemė, kaip bolševikų buvo nacionalizuota, taip 

ir liko teisiškai nesugrąžinta, o palikta lietuviams ūkininkams 
tik "laikinai valdyti", vadinasi, ligi atvyks vokiečiai kolonistai 
ir atsisės ant tos žemės, kaip valdžios pripažinti savininkai. 

Bet ir karo pabaigos nelaukdami naciai pradėjo siųsti į Lie
tuvą kolonistus — vokiečius ir iš dalies sau palankius olondus. 

Lietuvišką tautinę kultūrą pradėjo grubiai naikinti. Vilniaus 
ir Kauno universitetai ir visos kitos aukštosios mokyklos buvo 
uždarytos. Pradėtas vykdyti planingas lietuvių inteligentijos 
likvidavimas per koncentracijos stovyklas 

Net pralaimėdami ir bėgdami iš Lietuvos naciai nieko ne
leido, kas bent kiek priminė lietuvių pastangas savarankiškai 
tvarkytis. Neleido ir Vokietijoje atsidūrusiems lietuviams nie
ko organizuoti, kas bent kiek primintų Lietuvos nepriklausomy
bę, .ir tame savo apakime naciai pasiliko iki pat kapituliacijos. 
Todėl 1945 metų gegužės 8 dieną bent iš vienos pusės buvo ir 
tik kito ne menkesnio priešo naudai. Lygiai tą patį galima pasa-
Lietuvos laimėjimo diena, nes tą dieną buvo baigtas sugniuždyti 
vienas iš didžiųjų Lietuvos priešų — deja, tuo tarpu tai įvyko 
kyti apie 1945 metų rugp.iSčio 5 dieną, kada sutarta atmesti 

1940 METŲ MASKVOS KALTINIMAI LIETUVAI 
F A K T Ų  S V I E S O J E  

* * 
Vilniaus Apygardos Teismo 
prokuroras J. Bražinskas. 

* .*5 . t 

. Į v y k i a m s  I š t i r t i  K o m i  A i  j  a  

1040 metų gegužės 27 dieną LietuVos Ministrų Taryba, iš
klausiusi užsienių reikalų ministro J. Urbšio pranešimą apie 
Sovietų Sąjungos Komisarų Tarybos pirmininko V. Molotovo 
gegužės 26 dieną įteiktą Lietuvos pasiuntiniui Maskvoje L. Nat
kevičiui notą, nutarė notoje nurodytiems įvykiams ištirti suda
ryti komisiją, kurios pirmininku buvo paskirtas Teisingumo 
Minsterijos atstovas — Vilniaus Apygardos Teismo prokuroras 
J. Bražinskas* ir nariais: Krašto Apsaugos Ministerijos at
stovas pik. Įeit. Korla ir Vidaus Reikalų Ministerijos atstovas 
juriskonsultas adv. A. Jakobas, -

Komisijos darbų pradžiai medžiagą sudarė tik tos notos 
nuorašas ir užsienių reikalų ministro J. Urbšio ranka surašytajįh 
SSSR karo komisaro .pavaduotojo generolo Loktionovo pareiš
kimas žodžiu. Tie ministro J. Urbšio užrašai yra tokio turinio: 

m 

"Gegužės 28 d. SSSR karo komisaro pavaduotojas genf-
las Loktionovas, atsilankęs Kaune pas užsienių reikalų ministnį 
J. Urbšį, papasakojo štai ką: lankydamas Sovietų raudonosio# 
armijos įgulą Naujojoje Vilnioje, jis sužinojęs, kad raudono
sios armijos kareivis, tankų brigados šoferis šmargonec gegilf. 
žės 18 d. dingo iš savo dalinio ir sugrįžo tik gegužės 26 <Į« 
Savo vadovybei šmargonec pranešė, kad gegužės 18 d., išvyk* 
tant jo daliniui iš Vilniaus, jis buvęs pamiršęs kareivinėse liai 
kuriuos savo daiktus; pasiėmęs daiktus, jis ėjęs prie savo da
linio, jau stovėjusio už kareivinių ribų. Ties rytiniais karei
vinių vartais jis buvęs užpultas trijų civiliškai apsirengusiu 
nepažįstamų vyrų. Tie vyrai, užmetę jam ant galvos maišą^ 
nuvedė jį nežinoma kryptimi ir įmetė į rūsį. Rūsyje jis išbą-; 
vęs nemaitinamas gana ilgą laiką. Iš vandens kunkuliavinĮO 
jis supratęs esąs netoli kanalizacijos, ar vandentiekio vam§* 
džio. Iš vandens kunkuliavimo jis supratęs esąs netoli kanali-
džio. Sumanęs išsivaduoti, jis įlindęs į vandentiekio vamzdį 
ir tuo vamzdžiu beklaidžiodamas, po gana ilgo laiko išlipęs 
nežinomoje miesto dalyje. Buvęs labai ankstyvas rytas. Čįa% 

sutikęs tik vieną moterį, kuri jam paaiškinusi, kad jis esgp 
netoli geležinkelių stoties. 

Kitas karys, Pisariovas, pasak Loktionovo, papasakojęs, 
kad jis buvęs kelių, nežinomų asmenų pagrobtas gatvėje 194# 
m. gegužės 24 d.,, pasodintas į mašiną ir, pavežus nežinonfli 
kryptimi, įmestas į rūsį. čia nepažįstamieji asmenys, tarp sftr 
vęs kalbėję lenkiškai, grasindami jį nušausią, reikalavo papa
sakoti apie tankų brigados sudėtį, apsiginklavimą ir stovėjimo 
vietą. Išlaikę jį rūsyje daugiau kaip dvi paras, nepažįstamieji 
nakties metu, užrišę jam akis, pasodinę į mašiną ir, pavėžėję 
nežinoma kryptimi, paleidę už miesto ribų, iš kur jis gegužės 
27 d. grįžęs į savo dalinį, ^ . i ' ' 

Generolas Loktionovas 'priįūrej' kadabū kariai «t*adę! W 
bai nukamuoti ir juos tekę paguldyti į ligoninę. Papildomai dąp 
buvo pridurta, kad Sovietų vyriausybė netiki, esą, pabėgęs 
iš Naujos Vilnios įgulos raudonosios armijos karys Butajevąp 
pats nusišovęs; priešingai, turima neabejotinų duomenų, įrie
dančių, kad Butajevas buvęs slepiamas ir globojamas Lietuvop 
valdžios agentų, bet kai tasai slėpimas pasidaręs pavojingas, 
jie sudarę sąlygas Butajevui pabėgti ir bebėgantį nušovę." 

Gegužės 29 d. SSSR agentūra "Tass" telegramoje, kaip 
žinoma, kiek kitaip atpasakojo Šmargoneco ir Pisariovo nuoty
kius, būtent, kad Pisariovas išsivadavo per vandentiekio vami*. 
dį, o šmargonec buvo nuvežtas su užrištomis akimis į užmies
tį ir ten paleistas. Taip pat "Tass" nurodė dar įvykį su raudo* 
nosios armijos kariu Butajevu. Pasak "Tasso", Butajevas iš 
savo dalinio buvo dingęs 1940 m. vasario mėnesį. Lietuvai 
valdžios organai, atsakydami į raudonosios armijos vadovy
bės prašymą suieškoti Butajevą, pranešė, kad Butajevas ge
gužės 12 d. nusišovė, mėginant jį suimti, ir kad mirtis įvyko 
po revolverio šūvio į burną. Tuo tarpu po kūno apžiūrėjimo 
buvę nustatyta, kad žaizda buvo širdies srityje, o, be to, visa 
eilė kitų oficialių lietuvių asmenų pareiškimų taip pat, es|, 
prieštarauja. Anot "Tasso", buvę dar du J atsitikimai, kada 
dingę sovietų kariai. 

Ministrų Tarybos pirmininkas A. Merkys užtikrino ko
misijos pirmininką J. Bražinską, esą padaryti visi žygiai, kad 
komisijos darbuose dalyvautų ir Sovietų valdžios atstovai; 
Pirmiausiai Komisija per ryšių karininkus, divizijos vadą gefc, 
Černių ir pulk. Skorulį, kreipėsi į raudonosios armijos įguloj 
Lietuvoje vadovybę su prašymu bendrai nuklausti minimus nęĮ 
toje kareivius, apžiūrėti tas vietas ir tt. Tačiau atsakė, kad 
jie be Maskvos to padaryti negalį. Tada su tuo pačiu prašyl 
mu buvo kreiptasi į Sovietų pasiuntinybę Kaune, tačiau ff 
iš čia jokio atsakymo be Mąskvos duoti negalėjo, o Maskva 
atsakyti neskubėjo. ' 

* Tos komisijos pirmininkas J .  B r a ž i n s k a s  y r a  
šio straipsnio autorius. 
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