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S L A  P R O B L E M O S  
todj turi brolis Mockus 

pats prezidentas. Dabar, Bosto
no seime prasidėjo, o Baltimorė-
je, tikiuosi, pasibaigė nauja ma
da — politikierių kalbos SLA 
bankiete. Baltimore j e su ta ma
da taip toli nuėjom, kad net 
lietuviškai pamiršom... Tai 
reiktų įsidėmėti būsimafft Cle-
velando komitetui. Nuo jo pri
klausys, ar ta nauja mada bus 
palaikoma, bet jam reikia iš ank
sto žinoti, kad ta mada mums 
ne labai patinka ... « 

Aš negaliu sutikti su brolio 
Rastenio nuomone, kad seimui 
būtų gana trijų dienų. 

Visi šaukiam, kad sekreto
riaus raportas yra per ilgas ir 
jo nereikia skaityti. Aš turiu 
pasakyti, kad tas raportas yra 
naudingas ne tik seimui, bet ir 
visiems nariams. Tai yra nau
dingas informacijų šaltinis, ku
rį gali naudoti visados. Paly
ginkit LRKSA sekretoriaus ra
portą ir pamatysit, kad tai yra 
šiupinys, palyginus su mūsų 
sekretoriaus raportu. Bet ma
nau, kad sekretorius turi kai 
kurias vietas seimo dalyviams 
paaiškinti, čia suvažiuoja mūsų 
organizacijos vetera,nai, kurie 
nebuvo tiek lavinti, kad akies 
permetimu galėtų apimti viską 
ir pastebėti, kas svarbiausia bei 
iš karto perprasti, kas ką reiš
kia, o to reikia, ir sekretoriaus 
paaiškinimai turi jiems padėti. 

Seimo atidarymo ceremonijos 
yra malonus dalykas, tuo seimas 
sužavi žmones. Kol sutvarkomi 
mandatai, gerai yra, kad praby
la visa eilė gerbiamų ir nusipel
niusių mūsų organizacijos bei 
lietuvių visuomenės veikėjų. Tai 
sudaro ir jiems tam tikrą mo
ralinį atpildą, ir kitiems suke
lia prakilnesnę nuotaiką. 

Bankiete turi būti tik trum
pos kalbos ir muzika, šokiai, 
nes jaunimas to laukia. Turi bū-

lų! Ypač, kad mūsu organize" muzikos vakar'as, ir vakaras 

rija savo tautiškais centais irgi 'laummlu' kuno Baltimore; ne-
buvo ir jaunimas išvažinėjo į 
kaž kokius kvailus naktinius 
klubus. 

Tad, mano manymu, SLA sei
mas su visais čia minėtais pa
gražinimais gali užtrukti ke
turias dienas ar gal net ketu
rias su puse. 

Gal būtų praktiškas dalykas, 
jei kuopos nebekartotų tokių sa
vo įnešimų, kurie jau daugelio 
seimų buvo atmesti. Jais tikrai 
be naudos sugaišinama nemaža 
laiko. 

Baltimorės seime buvo geras 
dalykas, kad net ir karščių me
tu buvo gauta seimui vieta, kur 
buvo vėsu. Bet negerai, kad 
prezidentas Laukaitis kiekvieną 
dieną nuo ryto iki vakaro pats 

Laikinai pertraukiame 
svarstymus apie TĖVY
NĘ ir duodame žodį St. 
Mockui, atsiliepusiam iš 

;'Bostono. Kviečiame atsi
liepti ir kitus daugiau 
g a l v o j a n č u i u s  a p i e  S L A  
reikalus atsilidjptiv kad 
tų klausimų apsvarsty
mas apimtų kuo didesnį 
SLA veikėjų būrį. RED. 

DIRVA pradėjo rašyti apie 
SLA problemas. Už tai ačiū 
jos redaktoriui V. Rasteniui, 
kuris atidžiai sekė seimo eigą 
ir dabar pareiškia, kas jam te
nai atrodė gerai ir kas taisyti
na. Malonus apsireiškimas, kad, 
palyginti, neseniai atvykęs į šią 
šalį, taip greit gali orientuotis 
mūsų organizacijos tvarkoje ir 
tradicijose. Esu dėkingas bro
liui Rasteniui. Jo pasiūlymai 
yra rimti ir gali būti naudingi 
ateinančiam seimui,. 

Leiskite ir man pareikšti sa
vo nuomonę apie buvusį seimą 
ir apie tai, kas reiktų taisyti, 
kad Clevelande būsimam seime 
galėtumėjn susirinkti gerai nu
siteikę ir atgaivinę dvasią. Pri
sidėjus prie mūsų organizacijos 
didesniam skaičiui tremtinių ir 
turint jiems kantrybės prisitai
kyti prie mūsų tradicijų, būsi
mas seimas gali būti tikrai ma
lonus. Tikiu, kad taip ir bus, 
nes Clevelandas turi gerų jėgų 
ir brangintinų vietų, kurios mus 
riša. Ten yra ciurlioniečių an
samblis, ten yra Lietuvių Dar
želis su mūsų didžiųjų tautie
čių paminklais, dabar vienin
teliais visame pasaulyje — kas 
gi leistų sau praleisti progą 
nuvažiuoti į Clevelandą ir iš
girsti tenai mūsų išeivijos ge
riausius meno perlus, dalyvauti 
vainikų padėjimo iškilrpėse prie 
mūsų tautos didvyrių pamink-

yra prisidėjusi prie tų mūsų 
tautiniu šventovių Įrengimo, kai 
Clevelando seime prieš 14 metų 
šventėme savo organizacijos 
auksinį, 50 metų gyvavimo ju
biliejų. 

Dabar keli žodžiai apie pas-
skutinį seimą Baltimorėj. Nuo 
1920 metų esu dalyvavęs dvy
likoj šios organizacijos seimų 
prie įvairių prezidentų: Gegu
žio, Bagočiaus, Laukaičio. Su
prantama, prezidentai skyrėsi 
savo taktu ir būdu, tai ir seimai 
skyrėsi. Kartais ir aplinkybės 
atneša ne visai tikusių dalykų. 

Per daugelį metų mūsų seimų 
bankietuose būdavo kalba vienas 
svečias iš nelietuvių tarpo ir tik 
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vienas pirmininkavo seimui. Tai 
vargino jį patį, o kai pirminin 
kas vargsta, tai ir seimui persi
duoda nuovargis. Pats prezi
dentas turėtų pirmininkauti tik 
svarbiesiems posėdžiams — se
niau taip ir būdavo daroma. Sun
ku suprasti, kodėl prezidentas 
taip lyg ir bijojo pavesti pirmi
ninkauti savo pavaduotojui Dar-
giui, kuris, kaip jau žinome 
iš patyrimų Pittsburghe, turi 
tam visai gerų gabumų. 

Dainos koncertą VIENYBĖJE 
vienas korespondentas, galima 
sakyti, apkoliojo, kitas paskui 
taisė .. .Aš manau, kad Dainos 
veikėjai, kurie dirba Baltimo
rėj per daugelį metų, davė pui
kų koncertą, žinoma, jis gal 
būtų ir daug genesnis, jei būtų 
buvę tam pakviesti specialistai, 
bet tai nebūtų vietos talentų 
pasirodymas. Mes galim gerų 
specialistų ir namie būdami pa
sisamdyti ir paklausyti, o nu
važiavę į seimą turime pažinti 
vietines meno pajėgas ir pa
gerbti tuos, kurie dirba daug 
metų lietuvybės labui. 

Baigdamas dar kartą sveiki
nu 'DIRVĄ, kad taip gyvai rū
pinasi SLA ateitimi ir tuo daug 
prisideda prie to, kad naujieji 

[ateiviai pažintų tą organizaciją 
Į ir gausiai į ją stotų ne tam, kad 
čia lauktų mirties ir pomirtinės 
jų šeimos nariams išmokėjimo, 
o tam, kad ši organizacija ne 
tik išsilaikytų, bet dar ir su
tvirtėtų savo garbingoj pozici
joj, kurią ji užima, kaip stip
riausia ne tik fraternalinė ap-
draudos, bet ir tautiška visuo
meninė organizacija. 

čia kiekvienas narys sudeda 
ir vadinamus tautiškus centus, 
kurie nuo senų laikų naudojami 
kultūros darbams paremti ne 
tik čia, Amerikoje, bet buvo 
siunčiami net į Nepriklausomą 
Lietuvą, ši organizacija davė 
pradžią Amerikos Lietuvių Ta
rybai ir dabar tautiškais centais 
remia jos darbus Lietuvos by
loje, ji davė pradžią ir Balfui, 
kuriam taip pat nuolat eina į 
talką, per ją buvo renkami pa-Į 
rašai Kongresui, kad priimtų J 
tremtinių imigracijos įstatymą j 

ir tt. Kas gi gali sakyti, kad 
tai yra vien tik apdraudos or-
gnizacija? 

•Yra, žinoma taisytinų daly
kų, bet kaip gi jie pasitaisytų, 
jei visi, kurie galėtų pataisyti, 
tik iš šalies stovėdami lauktų! 
Jau beveik 2,000 naujų jėgų 
įstojo. Stokite daugiau, intere-
suokitės, svarstykite SLA pro
blemas, o kai ateis rinkimai — 
dalyvaukite juose gerai prisi
rengę, kad išrinktumėm Tary
bą, irgi naujomis jėgomis at
gaivintą, kuri būtų gabi paste
bėtas ir apsvarstytas spragas 
užpildyti. Juk čia turim visuo
tinius rinkimus ir visi galim 
savo valią panaudoti, čia dikta
tūra nieko negali, kaip girdėjom 
kitur esama, žinoma, jeigu pa
tys savo neveiklumu nepaliksim 
vien kitus už mus galvoti ir 
ir veikti. St. Mockus. 

- i 
Lietuvos litorijbs Metraštis 

BOLŠEVIZMO, NACIONALSOCJALIZMO, TREMTIES META! 

Redaguoja: Jonas LEONAS 

6) 

MARGUTIS 
Chicago 36, IH. 

6755 So. Western Ave. 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

Seniausias ir gražiausiai ilius

truota* lietuviškos smiltimi žur
nalas. 

Kaina metams $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovan&i. 

. I 

• (Tęsinys 

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

Vilniaus Apygardos Teismo 
prokuroras J. Bražinskas. 

B u t a j e v o  b y l a  

Komisijai pradijus savo darbą, Butajevo byloje tardymas 
jau buvo baigtas. 

Susipažinusi su tardymo duomenimis, komisija, norėdama 
ko smulkiausiai ir objektyviausiai ištirti reikalą, iš naujo per
klausė beveik visus tardytojo ištardytus liudytojus, ištardė 
naujus liudytojus ir, išreikalavus iš kariuomenės ir admini
stracijos organų visus Butajevo ieškojimo raštui*. Išaiškino 
šitokias įvykio aplinkybes: 

1939 m. gruodžio mėn. Naujos Vilnios lietuviškas įstaigas 
prad#jo lankyti raudonosios armijos karys, pasivadinęs save 
politruku Butajevu. Dažniausiai Butajevas lankydavo vietos 
nuovados viršininką, nedviprasmiškai duodamas jam suprasti, 
kad jis norįs pasivaišinti. Butajevas susipažino ir su vie
tiniu saugumo policijos valdininku, o per šį ir su kontržvalgy
bos agentais. Butajevas girdavęsis savo didele galia sovietų 
įgulos karių atžvilgiu, stengdavęsis tatai net nevisai vykusiais 
išsišokimais įrodyti, tačiau apie raudonąją armiją ir apskritai 
apie sovietų gyvenimo buitį nieko nepasakodavęs. Palaikan
tiems su Butajevu santykius asmenims susidarė įspūdis, kad 
Butajevas tyčia yra siunčiamas pasikalbėti su Lietuvos val
džios pareigūnais tikslu patirti, ar šie nesistengs iš Butajevo 
išgauti bet kokių žinių juos dominančiais klausimais. Todėl 
šie buvo ypač atsargūs, šią nuomonę rėmė tas faktas, kad 
Butajevas ne tik ištisomis dienomis, bet ir vėlyvais vakarais 
ir net naktimis bastėsi už vietinės sovietų įgulos ribų, o rau
donieji vadai (komandirai) vengdavo su Butajevu susitikti. 

Tokiose apystovose praėjo apie du mėnesiu. Bendravi
mas su Butajevu Lietuvos pareigūnams pradėjo įkyrėti ir dėl 
to jie stengdavosi rečiausiai su juo susitikti. Tada Butajevas, 
ieškodamas progos pasivaišinti, nedasakytais posakiais ir elg
sena stengdavęsis užintriguotii, turįs kažką labai svarbaus 
papasakoti. Tiktai tam reikią atitinkamų sąlygų, vadinasi, su
sirinkti;'kur nors išsigerti. Tokie išsigėrimąi pora kartų ir 
įvyko. ,Per vieną jų Butajevas, išsitraukęs iš kišenės po
piergalį ir pasitrąukęs kiek toliau nuo kitų, ilgokai ir ati
džiai tariamai jį skaitė, bet kai pamatė, kad niekas tuo nesi
domi, įsidėjo jį atgal į kišenę. Vienam dalyvių, užmetus per 
petį akį, teko įsitikinti, kad tai buvęs tik Butajevo asmens liu
dijimas. Kitą kartą, pravažiuojant pro tą namą, kuriame jie 
vaišinosi, sovietų daliniui, Butajevas prišoko prie lango ir 
grįžęs su reikšminga mina, atrodė laukiąs, kad jį kas ko pa
klaustų. Tačiau, jokių klausimų nesulaukęs, nusiramino. Pa
matęs, kad ir tokiomis priemonėmis negali susilaukti kvietimų 
pasivaišinti, Butajevas vieną kartą paprašęs iššaukti iš Vil
niaus pareigūną, kuriam turįs suteikti labai svarbių žinių. 
Pasimatymas, tiesa, įvyko daugiau dėl smalsumo, nes iš Bu
tajevo nesitikėta nieko įdomaus sužinoti, o antrą vertus, Lie
tuvos pareigūnai šio tikslo ir nesiek*. Per pasimatymą tai 
ir pasitvirtino. 

1940 m. kovo pradžioje Lietuvos valdžios organai gavo 
sovietų įgulos Naujoje Vilnioje viršininko raštą, kuriuo buvo 
prašoma surasti pabėgusį iš įgulos jaunesnįjį vadą (mladšego 
komandira) Butaievą. Tiktai tuomet bendravusieji su Bu
tajevu Lietuvos valdžios pareigūnai sužinojo, kad Butaievas 
dezertyras, bet Butajevas jau prieš tai iš Naujosios Vilnios 
buvo kažkur dingęs. 

Pradėjus Butajevo ieškoti, policija gavo žinių, esą, Buta 
jevas lankosi pas vieną Naujosios Vilnios pilietį. Padarius jo 
bute kratą, Butajevas nebuvo surastas, tačiau per kvotą pa
aiškėjo, kad Butajevas per Naujosios Vilnios ir Vilniaus mies
to kai kuriuos lenkų tautybės piliečius yra užmezgęs ryšius 
su Prancūzijos žvalgybos agentais ir teikiąs jiems žinių. Keli 
piliečiai buvo suimti ir patraukti atsakomybėn už šnipinėjimą. 

Beieškant Butajevo, buvo susekta, kad jis lankosi Vilniuje 
pas vieną moterį, o ši moteris dienos metu nuolat dirbdavo 
Naujojoje Vilnioje "Maisto" krautuvėje, šios moters sekimas 
Butajevo prisilaikymo vietos neišaiškino, tačiau daug vėliau, 
berods, gegužės pradžioje, vėl buvo užtikti Butajevo pėdsakai: 
gauta žinių, kad kažkoks, pusiau civiliškai apsirengęs raudon
armietis dažnai užeina į vienus namus Rasų rajone. Policija, 
suorganizavusi tų namų sekimą, įsitikino, kad juos lankąs as
muo tikrai yra Butajevas. Buvo suorganizuotas Butajevo su
ėmimas ir tam tikšlui nusiųsti du sekliai. Kai policijos agentai 
įsitikino, kad Butajevas tikrai yrav jų sekamuose namuose, 
jie, vengdami pasipriešinimo, susitarė palaukti, kol Butajevas 
išeis iš namų, nes tai buvo dienos metu ir nebuvo pavojaus, 
kad Butajevas paspruks. Butajevui išėjus iš namų, policijos 
agentai pareikalavo pakelti rankas aukštyn ir užklausė, kas jis 
yra, bet Butajevas, nuduodamas norįs parodyti savo dokumen
tus, išsitarukė pistoletą ir, paleidęs agentų link šūvį, pradėjo 
bėgti. Tačiau, nubėgęs gana ilgą kelią ir pastebėjęs, kad yra 
persekiojamas ir kad pabėgti nepavyks, — nusišovė. 

Nepajudinus iš vietos nusišovusio Butajevo, tuojau buvo 
pranešta aukštesniems policijos pareigūnams ir raudonosios 
armijos atstovams, kurie netrukus atvyko į įvykio vietą. Ka
dangi buvo Sekminių pirmoji diena, tai į įvykio vietą subėgo 
gana daug žmonių ir čia prasidėjo komentavimas, ar pats ve
jamasis nusišovė, ar buvo nušautas ir kurion vieton pataikė 
kulka. Kadangi lavonas gulėjo kniūpsčias ir. ties burna matėsi 
kraujo, tai tie, kurie tvirtino, kad pats nusišovė, priėjo išvadų, 

kad velionis šovė sau į burną. Tačiau minios tarpe buvo ir 
tokių, kurie tvirtino, kad velionis nušautas, šias visas minios 
nuomones girdėjo ir atvykusieji raudonosios armijos atsto
vai. Ir štai iš kur kilo versija apie nusišovimą į burną ir ki
tus "prieštaravimus", apie kuriuos skelbė savo telegramoje 
##Tasso" agentūra. 

Kad Butajevas pats nusišovė ir ne { burną, o į krūtinę 
širdies srityje, čia pat vietoje įsitikino ne tik atvykusieji po
licijos atstovai, bet ir raudonosios armijos atstovai, nes rastas 
prie lavono pistoletas liudijo, kad iš jo tik ką šauta, o ant la
vono švarko buvo matomos apsvilimo žymės*. 
* Tuometinis Vilniaus kriminalinės policijos inspektorius Aleksandras 

M a u r a g i s apie Butajevo nusižudymu taip liudija: 
"1940 m. gegužės mėn. 12 d., per Sekmines, apie 10 vai. Vilniu

je, Lipuvkos priemiestyje, ant arimo nusišovė Butajevas. Saugumo 
' ' policija apie įvykį tuojau pranešė prokuratūrai ir Sovietų įgulos vir-

lininkui. Įvykį tirti buvo sudaryta speciali kamisija. Iš lietuvių pu
les dalyvavo: prokuroro padėjėjas Račkauskas, teismo tardytojas Poš
kus, Saugumo policijos inspektorius Lileikis, Kriminalinės policijos 
Ihspektorius Mauragis ir Kriminalinės policijos apygardos vedėjas 
Pievaitis, o iš sovietų pusės — pulkininkas ir trys vyr. leitenantai 
(politrukas, prokuroras ir gydytojas), tačiau jie savo pavardžių ne
pasisakė. Apie 12 vai. šios sudėties komisija atvyko įvykio vieton ir 
rado: ant pliko arimo, apie 200 me:rų nuo gatvės ir apie 300 metrų 
nuo namų, gulėja vyriškos lyties lavonas, aprengtas tamsiai žaliu 
civilišku kostiumu. Lavonas gulėjo kniūpsčias, galvą pasukęs kai
rėn. Iš burnos sunkėsi kraujo putelės, šalia lavono gulėjo 7 kalibro 
pistoletas. Iš arime paliktų pėdsakų matyti, kad vėlionies buvo bėg
ta. Lavonas buvo dar nesustingęs. Atsagsčius švarką ir padarius kra
tą, rasta: piniginė ir asmens dokumentai, kurių savininkas buvo 
Butajevas. Dokumentus ir piniginę paėmė sovietų pulkininkas, be 
to, jis paėmė ir pistoletą, gulėjusį šalia lavono. Aš jam pasiūliau 
tą ginklą identifikuoti Kriminalinės policijos identifikacijos skyriu
je ir nustatyti, ar iš to paties ginklo nusišovė Butajevas, nes kulka, 
mano manymu, turėjo būti užsilikusi lavone. Į tai sovietų pulkininkas 
man atsakė, kad jam nekyla jokių abejojimų, jog Butajevas pats 
nusišovė. Tada aš jam priminiau, kad vistiek būtų gerai ginklą iden
tifikuoti, nes buvo atsitikimas, kad iš tokio paties ginklo buvo per
šautas mūsų policininkas, stovėjęs sargyboje ties Rasų kapais. Ta
čiau pulkininkas nesutiko to ginklo identifikuoti ir pareiškė, kad vi
si šitie dalykai yra nesvarbūs. Taigi komisija, kaip buvo minėta, so
vietų įgulų atstovams dalyvaujant, lavoną apžiūrėjo ir vieningai nu
statė, kad Butajevas pats nusišovė. Buvo matyti, kad šūvis buvo šir
dies srityje, o švarkas toje vietoje buvo kiek apsvilęs njio artimo 
šūvio." 

Nugabenus Butajevo lavoną į ligoninę, Vilniaus miesto 
teismo gydytojas dr. Kauza, dalyvaujant teismo tardytojui 
Poškui ir trims raudonosios armijos gydytojams: Fesko, Osmo-
lovski ir Zubarev, konstatavo, kad Butajeva kūne yra tik viena 
šūvio žaizda iš priekio krūtinėje, širdies srityje ir, kad velionies 
švarke, atitinkančioje žaizdai vietoje, yra apsvilimo žymės. 

Skrodimo protokolą ir ekspertų nuamonę suredagavo ir 
surašė bendrai dr. Kauza, tardytojas Poškus ir raudonosios ar
mijos minėtieji gydytojai — Fesko, Osmolevski ir Zubarev, ta
čiau šie pastarieji nei protokolo nei nuomonės pasirašyti nepa
norėjo, aiškindamiesi, bad jie esą komandiruoti tik dalyvauti, ir 
organų veiksmus. 

Pistoletą, kuriuo Butajevas nusišovė, paėmė įvykio vi®6oj« 
dalyvavęs raudonosios armijos karininkas. 

Dar charakteringa smulkmena: berods, balandžio mėn. vie
nas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo prižiūrėtojas, važiuodamas 
autobusu, pastebėjo labai įtartinai atrodantį asmenį, apsirengusį 

j raudonarmiečio uniforma. Maiydamas, ar tai nebus šnipas, 
kalėjimo prižiūrėtojas tą raudonormietį sulaikė ir tuojau pri
statė geležinkelio stoties komendantūron, bet čia sulaikytasisi pa
rodė Butajevo vardu išduotą «>asmens liudijimą ir, pasiaiškinęs 
vykstąs į savo dalinį Naujojon Vilnion, buvo paleistas. 

Š m a r g o n e c o  " p a g r o b i m a s "  
Lietuvos ryšių karininkas pulkininkas Skorulis ir divizijos 

vadas generolas Černius, suprasdami reikalo svarbumą, keletą 
kai'tų, komisijos prašomi, lankėsi pas Naujosios Vilnios sovietų 
įgulos viršininką, prašydami leisti komisijai ištardyti šmargo-
nec, arba bent nurodyti jo vardą, kiek smulkiau papasakoti pa
grobimo bei išsilaisvinimo aplinkybes ir nurodyti pagrobimo 
vietą. Tačiau visuomet būdavo gaunamas vienas ir tas pats at
sakymas: "Mes be Maskvos nieko negalime daryti". 

Tuo tarpu iš Lietuvos pasiuntinio ir karo attache Maskvoje 
buvo gaunama aliarmuojančių žinių, kad Maskvoje jaučiamas la
bai agresingas nusistatymas Lietuvos atžvilgiu ir, jei nebus su
rasti tariamųjų pagrobimų kaltininkai, gręsia didelė nelaimė. 

Imantis kraštutinių priemonių, buvo atlikti masiški patik
rinimai visų įtartinų asmenų Vilniaus Rasų rajone, kur slapstė
si butajevas, ir visame didžiuliame Šnipiškių rajone, kur stovė
jo sovietų tankų brigada ir iš kur tariamai buvo pagrobti rau
donarmiečiai šmorgonecas ir Pisarevas. Tačiau ši priemonė nie
ko teigiamo nedavė. Be to, komisijos prašoma, saugumo ir kri
minalinė policija pasiuntė kiek tik galėjo savo agentų, kuriems 
buvo įsakyta neviešai patikrinti Šnipiškių rajone kiekvieną 
namą ir užeigą, kurioje galėjo lankytis raudonosios armijos ka
riai. , 

Po kurio laiko, netikėtai, kriminalinės ^policijos valdininkas 
Dimavičius gavo žinių, kad vienuose šnipiškių rajono namuose, 
netoli kareivinių, dažnokai lankydavosi vienas sovietų karys. Jis 
ateidavo ne tik tada, kai Šnipiškėse stovėjo tankų brigada, bet 
ir vėliau, jai* išvykus. 

Padarius tuose * namuose kratą, klftusJiwifant to namo gy
ventojus, paaiškėjo, kad vienas raudonarmietis ateidavo pas 
tuose pačiuose namuose gyvenančią Juliją Savickaitę. Klausia
ma J. Savickaitė papasakojo apie vieną sovietų kareivį, vadina
mą Kolia, kuris jai ir fotografiją palikęs su parašu "šmar..." 
Kadangi buvo netikėtas radinys, tai vėl buvo kreiptasi į sovie
tus su prašymu, kad ateitų išklausyti Julės Savickaitės parody
mų. Tačiau vėl buvo, kaip visuomet, atsakyta: "Mes be Mask
vos nieko negalime daryti". 

Vilniaus kriminalinė policija, kaip ir Įvykiams Ištirti Ko
misija, matydama, kad sovietai visai nesiinteresuoja kvota o 
atvirkščiai, mums dar trukdo ir ignoruoja visas pastangas tei
singai išaiškinti įvykius, ėmėsi tolesnio darbo, panaudodama 
visas atsargumo priemones. Kad nebūtų įtarimo, jog Julija Sa
vickaitė prievarta arba nesąmoningai davė parodymus, buvo, ją 
kriminalinei policijai apklausiant, pakviesti liudininkai: Vilniaus 
Universiteto rektorius profesorius M. Biržiška, Vilniaus Apygar
dos Teismo prokuroro padėjėjas Navickas, Gimnazijos direk
torė dr. Krasauskaitė ir gimnazijos direktorius Vokietaitis; tar
dymą prižiūrėjo kriminalinės policijos inspektorius A. Maura
gis, o patį tardymą vedė kriminalinės policijos valdininkas Di
mavičius. Tardoma, dalyvaujant paminėtiems liudininkams, Julija 
Savickaitė parodė: 
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