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PABĖGIMAS

Vėjas klebeno langines. Vaikai susispietė apie motiną 
ir išgąstingai klausėsi pūgos šėlimo. Rodos, atėjo pasau
lio pabaiga. ..

Vakaras žadėjo būti labai smagus: prie židinio gara
vo skanūs valgiai, seilę varvino banica — saldus, sluoks
niuotas pyragas, pūpsojo dubenyje košė, apibarstyta rie
šutais, o katiliuke juodavo džiovintos slyvos. Virš stalo, 
ant kurio stovėjo indai su šaltiena, kabojo rachatluku- 
mas — balta, saldi lyg chalva, dešra.

Už durų pasigirdo krebždesys. Motina su vaikais 
krūptelėjo, sukluso. Barkštelėjo sklendė, ir j trobą įvirto 
tėvas. Jis buvo neatpažįstamas, sunkiai alsavo, pečiai ir 
kepurė apipustyti, veidas pamėlęs nuo šalčio.

— Greit ruoškitės! — šūktelėjo jis ir puolė prie spin
tos. Žmona ir vaikai žiūrėjo suglumę. Išsitraukė jis iš 
spintos seną turkišką pistoletą, užsikišo jį už diržo ir vėl 
riktelėjo:

— Ko stovite? Argi nežinote, kad siautėja turkų bau
džiamasis būrys?! Išpiaus mus kaip ėriukus! . . Bėkite! . .

Vaikai su motina šoko rengtis. Kol jie apsivilko savo 
skrandutėm, tėvas greit užsimetė ant pečių sunkų jamur- 
luką — naminio milo burką — ir laukė prie durų.

— Paraškeva! — pašaukė jis nekantriai.
— Aš čia, tėvai,— atsiliepė žemaūgė penkiolikmetė 

mergaitė.
— Saugok šį maišelį ir neužmiršk, kad jame para

kas. . . Ar girdi?
— Girdžiu.

3



Tėvas įbruko mergaitei į rankas maišiuką, bet, pama
tęs, kad ji dar kažką belaikanti, griežtai paklausė:

— Kas ten dar tavo mazginyje?
— Banica,— droviai atsakė mergaitė,— negi paliksi 

ją turkams?
— Gerai sugalvojai. Bet paimk ir paraką. Na, o da

bar greičiau eikime!
Rūpestingai uždarę duris ir langus, vildamiesi, kad 

po keleto dienų jie vėl grįšią, šeimininkai išėjo.
Vėjas iš visų pusių siautė aplink paliktą namelį, už

pustė jį sniegu, įniršusiai stukseno į uždarytas langines.
Tą naktį Bansko apylinkę užplūdo turkų būrys iš Nev- 

rokopo miesto. Bulgarai slėpėsi artimiausiam miške. Bu
vo šalta. Žmonės kasė žemines, kūreno laužus.

Rytojaus dieną pūga liovėsi, nusišypsojo saulutė. At
sargiai kopė iš žeminių bulgarai, žvelgdami į Goliina Ba- 
nios kaimą.

-— Negi nesibaigė žudynės? — paklausė motina.
— Jeigu padegs kaimą,— mąsliai atsakė tėvas,— tada 

neteks grįžti.
Taip ir atsitiko. Po keturių dienų virš kaimo pakilo 

tiršti dūmai, sužioravo liepsna. Degė kaimo Goliina Ba- 
nios bulgariškoji dalis. Tai įvyko 1878 metų žiemą.

— Nebeteks grįžti!
Moterys bei vaikai paskutinį kartą žvelgė į padūmavu

sį Banios slėnį, atsisveikino su gimtuoju kraštu.
Tomis šaltomis vasario dienomis iš visos pavergtos 

Makedonijos traukėsi gujami žmonės, palikę savo degan
čius kaimus.

Paraškeva po skrandute saugojo maišiuką, kad nesu- 
drėgtų parakas. Tačiau per visą kelionę tėvui nė karto 
neteko iššauti. Jis buvo pavargęs ir susimąstęs. Kur dėtis 
su šešiais vaikučiais ir žmona? Kaip juos išmaitinti? ..

Daug pabėgėlių žuvo kelyje: vieni mirė iš bado ir šal
čio, kiti nuo ligų. Mirusius palikdavo miškuose, giliuose 
pusnynuose nepalaidotus: nebuvo nei laiko, nei jėgų. 
Gyvieji vos vilkosi, apverkdami mirusius ir kovodami už 
savo gyvybę.



Dažytojo šeima ištvėrė: įveikė šaltį ir pūgas. Tiesa, 
• likai peršalo, bet tai niekis, lyginant su tuo, kas nutiko 
kilioms.

Nusikasė jie iki Džumajos. Pragyveno čia žiemą, pri- 
Jbadavo. O artėjant pavasariui, mama ir vaikai panoro 
glj/.li. Bet tėvas tarė:

Jeigu ir grįžtume, tai po metų vėl tektų bėgti. Ver- 
■ Inu trauktis tolyn.

Ir jie patraukė tolyn.
Buvo jau šilta ir linksma. Pakelėse žydėjo trešnės, ža

li. iv<> pievos, dūzgė bitės, virš gėlių plasnojo margi dru- 
pnllal.

Alšniokštė pavasaris.
Pabėgėliai klajojo iš kaimo į kaimą, tai čia, tai ten 

ilsindami pailsėti bei išdulkinti drabužių — ir vėl kelio- 
ih n. Su jais kartu vilkosi liesas, lėnas asiliukas, ant jo 
buvo sukrauti šeimininkų drabužiai, maišas su duona, o 
ibii aukščiau, mediniame balne, pririšta už kojos tupėjo 
vista. Žmonės išeidavo iš trobų pasižiūrėti pabėgėlių. Ro
dydami į juos pirštais, vaikai šaukė motinoms:

Mama, mama! Čigonai!
Kokie čigonai, balti? — juokavo motina.
Balti...

Valstiečiai gailėjo pabėgėlių, duodavo jiems duonos ir 
r Ims, kad galėtų jie atgauti savo jėgas. Dikanės kaime 
pabėgėliams įbėrė į maišus riešutų, obuolių, pavaišino 
i . i i i  koše su razinomis. Paraškevai tai patiko, ir jinai 
paprašė tėvą pasilikti, bet šis atsakė:

Manai, kad čia visuomet davinės riešutus ir ryžių 
i " s u  razinomis? Šiandien mirusiųjų atminimo šešta
dienis. ..

Pabėgėliai ėjo vis toliau ir toliau, kol priėjo Kova- 
n vi ii kaimą, esantį netoli Radomiro miesto.

Čia apsistosime,— pasakė tėvas.
'uiNlojp plynoje laukymėje, nuėmė nuo asiliuko mantą,

" I-iii ė laužą ir pirmą naktį miegojo po atviru dangumi. 
P bj tėvas nuėjo į kaimą ir išbuvo tenai keletą valandų,
" pijži's pasakė:
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— Radau darbą,— dirbsiu karšėju. Karšiu vilnas ir 
vatą. Nebadausime. .. — Pažiūrėjo į vaikus, pagalvojo ir 
pridūrė:— Reikia ir jums pasiraityti rankoves.

Visi tylėjo. Ką jie galėjo sakyti? Pagaliau viena duk
terų tarė:

— Verčiau alkana būsiu, bet svetimiems nedirbsiu.
— O aš dirbsiu,— tarė Paraškeva,— aš nesigėdiju jo

kio darbo.
Ir ji nuėjo dirbti svetimiems.
Visas kaimas pažinojo Paraškevą kaip darbštuolę. 

Tiktai šeimininkas buvo ja nepatenkintas. Dažnai bardavo, 
o kartą net iš namų išvijo už tai, kad, jo nepaklausius, 
nuėjo j kaimo vakaruškas.

Linksma mergina Paraškeva! Vos išgirs būgną — mes 
šluotą ir lėks į aikštę. Jai niekas neprilygsta, šokant liau
dies šokius. Krito į akį ji kukliam ir rimtam vaikinui. 
Vadino jį Dimitru. Kaip ir Paraškeva, jis — iš Makedo
nijos. Ir jis bėgo iš ten plikas kaip tilvikas, įvairiose vie
tose klajojo, dirbo vežėju, karčemininku, paskui tapo ke
purininku, siuvo puikias kailines kepures.

Buvo iškeltos triukšmingos vestuvės. Žmonių susirin
ko daug, valgė ir gėrė iki soties. Visų laimingiausia jau
noji linksmai šoko liaudies šokius (choro ir ručenicą).

— Dabar tau, Paraškeva, laikas ir aprimti,— pasakė 
tėvas.— Dabar vyru, o vėliau ir vaikais reikės rūpintis. . . 
O tu, Dimitrijau,—-kreipėsi jis į jaunąjį žentą,— mylėk 
savo žmoną! Tai ne moteris, o auksas, tikra machmudi- 
ja — auksinė moneta. Kuo ilgiau į ją žiūri, tuo gražesnė 
atrodo. .. Ir tavo namus aptvarkys, ir vaikų tau prigim
dys bei užaugins.

Tokiais žodžiais laimino tėvas jaunuosius.

SOFIJOJE

1882 metų birželio 18 dieną Kovačevcų kaime Paraš- 
kevos ir Dimitro šeimoje gimė sūnus. Pavadino jį Geor
gijum.
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I.'iip ir užrašė kaimo bendruomenėje: Georgijus Di-
• iiil lovas.

Padidėjus šeimai, Dimitras įsitikino, kad iš savo ama- 
1" I..i i me jiems sunku bus prasimaitinti. Reikia traukti 
1" 1 < I:m. Tiesa, tada ir mažame mieste ne kažin kiek buvo 
'Giliu, bet visgi daugiau, negu kaime. Pasakyta — pa- 
'1 n i у I a: Dimitro šeima persikėlė į gretimą Radomiro 
mMelį.

Rytais Radomiro prekybininkai ir amatininkai atida-
• įliedavo savo krautuves, palaistydavo vandeniu palei 
'Gris, pašluodavo, turkiškai atsisėsdavo ant suoliuko ir 
^įliedavo j gatvę: ar neužklys pirkėjas. Kiekvieną užėju-
)|J kviesdavo sėstis; o jei anas užsibūdavo, tai buvo 

' n I-.i namas turkiška kava. Paprastai lankytojas išgerda- 
’ " kavą ir nieko nepirkdavo: tai jam kepurė atrodydavo 
pa brangi, tai kailis per plonas. Betgi kokie čia žmonės 
gyveno! Nusipirkdavo kepurę visam gyvenimui ir dar 

alkams ją palikdavo.
Rndomire Dimitrui ir Paraškevai gimė mergaitė, kurią 

pavadino Magdalena. Dabar jau turėjo jie du vaikus. Zi
manu, jįj gyvenimas dar pasunkėjo.

Man, Paraškeva,— tarė kartą Dimitras,— trūksta 
l.'adoinire duonos. Reikia važiuoti į Sofiją. Ten visai kas 
Kllfl...

Kaip žinai, Dimitrai,— atsakė Paraškeva.— Jei 
nusprendei važiuoti, tai važiuokim. Girdėjau, kad pabė- 
nrllni ten geriau gyvena.

lie nutarė persikelti j Sofiją. Pakrovė vežimėlin man- 
i i susodino vaikus ir išdardėjo.

I .n buvo 1886 metais.
Ibius aštuonerius metus išvaduota iš turkų jungo So- 

npi greitai augo ir gražėjo. Gatvės praplatėjo, pasidarė
m“.nes, grįstos, atsirado žibalinių žibintų, gatvėmis 

alle.l i nėjo išsipuošę žmonės. Skambėjo muzika, buvo 
i , nik M i l i n g a  ir linksma. Paraškeva žiūrėjo ir negalėjo at- 

i l i n e l i .  Kai iš karčemos sklisdavo muzika, ji norėjo 
nldl Iš vežėčių ir suktis ugningam šokyje. . . Puikus mies- 

i |P Kad lik rastume darbo...
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Apsistojo chanoje — užeigos namuose, statytuose dar 
turkų laikais. Pernakvojo, pailsėjo po ilgos kelionės. Ry
tą Dimitras išėjo ieškoti darbo. Širdis Paraškevai išso- 
po: tik ir dirsčiojo jinai j vartus ir vaikus ūdijo. Čia ne 
Radomiras, kur viskas kaip ant delno. Čia Sofija...

Dimitras grįžo pavakary ir pasigyrė, kad nusisamdę 
namą netoli evangelikų bažnyčios. Paraškeva nudžiugo: 
visą namą! Pasiėmė daiktus ir nubildėjo. Bet koks gi čia 
namas? Jame jau gyveno knypava žmonių. Ankšta, tamsu, 
tvanku. Į kambarį, kuriame jie turėjo gyventi, nebuvo net
gi atskiro įėjimo, reikėjo vaikščioti per kaimynų virtuvę..

Ką darysi, teko įsikurti šiame urve. Dimitras, sukan
dęs dantis, ėmė laukti, kada tvirtai atsistos ant kojų ir įsi- 
gys savo namą.

Bet kada atsistos ant kojų? Žmonės čia nešioja ma
dingas skrybėles, jų nedomina kailinės kepurės. Dimitras 
dar pradėjo siūti skrandas ir kailinius.

Jaunoje sostinėje viskas keitėsi. Smulkios amatininkų 
dirbtuvėlės, veikiančios nuo senų senovės, dabar buvo 
uždaromos. Vietoj jų buvo steigiamos naujos dirbtuvės. 
Jose riaumojo motorai, o dirbo jau ne visiems įprasti 
amatininkai, o kiti žmonės — darbininkai.

Dimitras nuo ryto iki vakaro knerpė prie adatos. Kad 
sparčiau vyktų darbas, jis pasikvietė iš Radomiro savo 
giminaitį. Daugiau ar mažiau — duonai uždirbdavo, tik 
dėl vieno kankinosi — dėl savo kampo. Pagaliau ir Pa
raškeva nuolat zirzdavo:

— Čia ilgiau negalima gyventi. Georgijus auga, greit 
į mokyklą eis. Reikia apie savo būstą pagalvoti...

Tuo metu Sofijoje buvo daug benamių. Užgriuvo jie 
iš visų Makedonijos ir Trakijos pusių, kur tebeviešpatavo 
turkiškieji pavergėjai. Sunku buvo benamiams rasti kam
pą senojoje Sofijoje. Todėl jie ėmė statyti namus už mies
to, laukuose. Dimitras taip pat paėmė sklypą miesto pa
kraštyje, Jučbunare. Su savo giminaičiu vidury plyno lau
ko surentė nedidelį žemą namelį.

Tai buvo 1888, metais.
Čia, šiame name, beturčių Jučbunare, bėgo jaunojo 

Georgijaus metai.
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ANKSTYVOJI JAUNYSTĖ

Sofijos laukuose kaip grybai po lietaus dygo varguo- 
iiK'iiės nameliai. Žiemą po lygumą siautė pūgos, pavasarį 
ją užliedavo upės. Žmonės kovojo su negandomis ir sti
chija, tačiau kovoti su slegiančia kasdienybe jiems neuž- 
lekdavo jėgų arba nežinojo, kaip kovoti.

Dimitrovų kaimynystėje gyveno smulkių amatininkų, 
darbininkų. Šiokiadieniais visi lėkdavo darban į miestą, 
o šventadieniais užtvindydavo plačias gatves, triukšmau
dami ir linksmindamies, ruošdavo aikštelėse trankius šo
kius, o kartais dėl smulkmenų susipešdavo.

Kailiaus Dimitro šeima šventadieniais taip pat eidavo 
pasižiūrėti šokančių, pasiklausyti muzikos. Iškilmingai 
dundėdavo būgnas, virkaudavo smuikas, jam pritardavo 
klarnetas ir smulkiu tarškesiu sklisdavo būgnelio garsai, 
liet kai žemę apgaubdavo vakaro prieblanda, žmonės iš
sivaikščiodavo po namus, ir vargingųjų kvartalas užmig
davo. O su aušra jie vėl traukė į miestą duonos kąsnio 
uždirbti.

Sunkus buvo jų gyvenimas. Nuo aušros ligi sutemų 
jie dirbo mažose dūminose dirbtuvėse, pilnuose dulkių 
tabako sandėliuose, tampė krovinius turgavietėse, šlavė 
gatves, dirbo pas turtinguosius, o kiti bastėsi be jokio 
darbo. Taip slinko dienos. Vakarais rinkdavosi prirūky
tose karčemose, gerdavo rakiją, pliaupdavo vyną, barda
vusi ir rėkaudavo ir tuo rėksmu, atrodė, norėjo išlieti savo 
kančią. Nuraminti dažnai atsirasdavo policija, ir tada 
piasidėdavo tokios muštynės, kad pabusdavo visas kvar
talas. Iki vėlyvos nakties girdėdavosi suimtųjų riksmai.

Paraškeva kiek pakildavo lovoje ir ilgai žiūrėdavo pro 
mažą langelį ten, kur tarp namų žioravo policijos nuova
dos raudonas žibintas. Ji žegnodavosi ir tyliai šnabždėda
vo maldas, o mažasis Georgijus, išlindęs iš po paklodės, 
klausdavo:

Mama, už ką juos muša? Ką jie padarė?
Motina tylėdavo. Sunku jai buvo paaiškinti visa, kas 

v vi la šioje žemėje.
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Iš tiesų, už ką juos muša? Argi jiem dar neužtenka vi
sokių bėdų.— Visi ant vargšų užsisėdę,— mąstė Paraške- 
va.— Jie už viską turi atsakyti.— Giliai atsidusus, ji žiū
rėjo j sūnų. Jis nemiegojo. Kokios mintys drumstė šią 
jauną sielą? Kas jam viską paaiškins, nušvies?

Tėvus jaudino vaikų likimas. Kas iš jų išeis, kaip atsi
lieps jų sieloms visa tai, ką jie mato aplinkui?

Dimitras nutarė aptverti namą medine tvora, kad ga
lėtų izoliuoti vaikus nuo gatvės poveikio. Bet tada, kai, 
atrodė, jis pasiekė savo tikslą, gatvės triukšmas peržengė 
per tvorą. Dimitras įspėjo žmoną:

— Būk atsargi! Neišleisk iš akių vaikų! Tegu ką nors 
krapštinėja, neleisk jiems būti be darbo.

Paraškeva ramino:
— Nesirūpink, Dimitrai, vaikai paklusnūs.
Tačiau Dimitras, žinodamas žmonos gerumą, kartą va

kare parėjo anksčiau ir nutarė pasikalbėti su vaikais.
—: Ar norite turėti sodą?
— Norim!
Sukasė ežią, pasodino gėlių. Nuo to vakaro mažasis 

Georgijus tapo tikras sodininkas. Niekam šio darbo nepa
tikėdamas,— nebent tik savo jaunesniajai sesutei Magda
lenai, ir tai tik jam matant,— Georgijus pats ravėjo ir lais
tė gėles. Pavasarį gėlės pražydo, sudūzgė jose bitės, links
ma ir malonu buvo kieme. Vaikai beveik užmiršo gatvę.

Vakarais Dimitras klausinėdavo vaikų, kaip jie pralei
do dieną, ką veikė, vaišindavo juos saldumynais, o po 
vakarienės versdavo melstis ir varydavo gulti.

Dimitras mėgdavo sakyti:
— Žmogus aš griežtas, bet teisingas.
Ir niekas neabejojo jo griežtumu, teisingumu. Šven

tadieniais jis sukviesdavo šeimą ir skaitydavo iš biblijos 
jų mėgstamas psalmes. Sykį vakare, kai Dimitras baigė 
skaityti ir užvertė bibliją, Paraškeva jam tarė:

— Dimitrai, kodėl tu manęs neišmokai skaityti? Aš 
kaip akla.. .

—• Išmokysiu! -1— Ir, ilgam neatidėliodamas, Dimitras 
tučtuojau griebėsi darbo: vaikams pabėręs riešutų, pra
dėjo mokyti žmoną: — Čia „A“, o čia „B“. Atsimink!
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Jau vaikai buvo suvalgę riešutus ir nuėję miegoti, o 
Dimitras su Paraškeva vis sklaidė knygos puslapius. 
Kambaryje buvo prieblanda, baigė degti maža žibalinė 
lempa, iš gatvės sklido paskutiniai garsai.

— Sekančiais metais leisim Georgijų mokyklon,— 
garsiai mąstė Dimitras,— nors jam dar ankstoka, bet vis 
vien tegul mokosi, kad tik atitrauktume nuo gatvės. .. Kai 
išmoks skaityti, bus lengviau. Tada knygos jam patars, 
ką daryti. . .

Paraškeva, kaip visuomet, įdėmiai klausydavo vyro, 
kupina meilės ir pasitikėjimo jam. Ką jis sakė, jai buvo 
gryniausia tiesa, ir nebuvo jai kitos tiesos, išskyrus jo 
pasakytąją. . .

Jau buvo po vidurnakčio. Jučbunaras miegojo. Ir šioje 
nakties tyloje virš skurdžių kvartalo ištiesė savo sparnus 
nyki širdgėla ir sunkus vargas.

— Mama, mamyte! . . ■— atklydo iš tamsos.
Šauksmas vėrė žmonių širdis. Nubudo vaikai ir išsi

gandę klausinėjo:
— Kas šaukia, mama?
— Miegokite, miegokite! — atsakydavo Paraškeva ir 

Iipriau apkamšydavo juos antklodėlėmis. Vaikai nutildavo,
užgniauždavo kvapą, bet neužmigdavo, kol nesibaigdavo 
kančios šaukiančio tamsoje, kol neužgesdavo raudonas ži
bintas. . .

MOKINYS

Atėjo mokymosi metai. Dar nelankydamas mokyklos,
< icorgijus girdavosi:

Aš pirmo skyriaus mokinys!
Visi rūpesčiai dėl naujo mokinio gulė ant motinos pe-

< m Pirmųjų pamokų mokykloje ji laukė jaudindamasi 
nu mažiau kaip sūnus. Pasiuvo sūnui-švarkelį, kelnes ir 
kicpšelį knygoms.

Ilgai laukta diena artėjo iš lėto. Kai Georgijus pabu-
< K i, vos brėško. Nubloškęs antklodę, jis šoko iš lovos ir 
puolė ruoštis.
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— Labai anksti, sūnau,— perspėjo mama.— Žmonės 
dar miega, mokykla uždaryta.

— Ne anksti. Kol nueisim, kaip tiktai ir bus pats 
laikas.

Mama nesiginčijo ir pradėjo ruoštis. Pabudo ir Lina, 
atsikėlė tėvas, sukilo visas namas. Reikia skubėti, norint 
išruošti ir nuvesti mokyklon moksleivį.

Georgijus jau buvo prie vartų. Už nugaros tabalavo 
knygoms krepšelis.

Kokia nuostabi diena! Žolėje dar žibėjo rasa, nuo upės 
kilo rūkas, o krūmuose čirškė žvirbliai. Georgijus pasi
stiebė ir pažiūrėjo į gatvę. Žmonių dar nebuvo. Skersai 
gatvę dūlino šuo, vilkdamas ilgą, kudlotą uodegą. Bet 
šiandien Georgijaus mintys buvo užimtos kitkuo, negu 
kitų pirmos klasės mokinių. Jis netgi nesiruošė ieškoti 
akmenuko. Tik šūktelėjo:

— Eikim, mama!
— Einu, einu...
Kartu su Lina ant slenksčio pasirodė mama. Pavy

mui išėjo tėvas. Pašaukė sūnų, uždėjo jam rankas ant 
pečių ir tarė:

— Geros kloties, sūneli. Klausyk mokytojo, mokykis.
Georgijus užsiplieskė iš susijaudinimo.
Tėvas palydėjo juos už vartų ir ilgai žiūrėjo įkandin. 

Paraškeva laikė Liną už rankos, o Georgijus ėjo prieš
aky. Ant nugaros mataravo knygų krepšelis.

Sv. Klemento Orchidiečio mokykla buvo toli, bet vis 
tiktai Dimitrovas atpėdino čia anksčiausiai.

Netrukus kiemą užtvindė vaikai. Buvo linksma ir 
triukšminga. Visi ėjo į mokytojų kambarį užsirašyti. Įėjo 
ten ir Georgijus su mama.

Mokytojų kambaryje viskas buvo labai įdomu. Prie 
lango kabojo didelis žemėlapis, ant stalo stovėjo storas 
spalvotas, žibąs saulėje, rutulys. Prie durų mojavo švy
tuokle senoviškas laikrodis. Georgijus stovėjo lyg pake
rėtas— tokio jis dar niekad nebuvo regėjęs. Priešais mo
kytoją, ant stalo, Georgijus pastebėjo žibantį metalinį 
skambutį su burbulu viršuje. Mokytojui paspaudus bur-
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Indą, po kambarį pasklido švelnus linksmi garsai. Durys 
.iįsivėrė, ir įėjo tarnas:

— Klausau, ponas mokytojau!
— Visus vaikus išrikiuokite po du ir įveskite į moky

tųjų kambarį. Be to, įspėk juos, kad tai ne užeigos na
mai, o mokykla.

-  Aš jiems jau aiškinau, bet jie neklauso... — ban
dė teisintis tarnas.

Bet mokytojas davė ženklą išeiti. Pažiūrėjęs pro aki
niu viršų, mokytojas paklausė:

— Tu eilėje, berniuk?
Georgijus krūptelėjo. Už jį atsakė motina:
— Taip, jis eilėje.
— Dokumentus! — tarė mokytojas.
Motina padavė gimimo metrikus. Mokytojas paėmė, 

įdėmiai juos apžiūrėjo ir, padažęs į rašalą plunksną, pra
dėjo rašyti: „Georgijus Dimitrovas Michailovas. . .“

Mokytojo ranka drebėjo. Ji buvo liesa, gelstelėjusi, iš
raižyta mėlynų gyslų. Jis rašė lėtai, tartum piešdamas 
Kiekvieną raidę. Pageltę ir nuo rūkymo apsvilę jo ūsai 
buvo nukarę, dengė burną. Visas veidas buvo išvagotas 
raukšlių. Georgijus atidžiai stebėjo mokytoją. Prie dide
lio žurnalo, kuriame mokytojas užrašinėjo mokinių pa
vardes, tįsojo plona smailiu galu lazdelė. Mokytojas pa
kėlė galvą ir trumpai tarė:

— Viskas! Sekantis!
Paraškeva čiupo sūnų ir nutapseno prie durų. Moky

tojas pašaukė juos:
Pasilikite pamaldoms!
Pasiliksime, mokytojau, pasiliksime,— atsiliepė 

molina, vesdama sūnų laukan.
Kam toji lazda, mama?
Kokia lazda?
Ant mokytojo stalo.
Blogiems mokiniams mušti.
O kokie blogi mokiniai?
Kurie neklauso...
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Po valandos prasidėjo pamaldos. Moksleiviai su tė
vais susirinko kieme po sena aukšta guoba. Čia jie iš
klausė maldas.

Po pamaldų Georgijus, mama ir mažoji Lina ėjo j 
artimiausią parduotuvę pirkti rašiklio ir rašomosios len
tos. Laimingiausia dienos akimirka — rašiklis ir lenta 
krepšelyje. Visą kelią Georgijus ėjo tylėdamas, tik ret
karčiais pačiupinėdavo krepšelį — ar yra ten taip bran
gūs jo širdžiai daiktai.

Apie pietus grįžo namo. Pirmiausia prie savo lovos 
Georgijus pakabino rašomąją lentą, pakabino taip aukš
tai, kad sesutė negalėtų pasiekti. Tą dieną jis nežaidė, 
vis prisimindavo, kad dabar jis pirmos klasės mokinys.

PIRMIEJI DARBAI

Dimitrovo šeima didėjo. Gimė Nikola ir Liubomiras. 
Kiemas prisipildė klegesio ir šūkavimų. Paraškeva vos 
spėdavo tvarkytis: adyti, gaminti valgį, austi. Tačiau nie
kas niekada negirdėjo jos skundžiantis. Ji visada buvo 
švarutėlė, pasiraičiusi rankoves, glotniai sušukuotais 
plaukais.

Georgijus, būdamas vyriausias, padėdavo motinai na
mų ruošoje. Kartais motina versdavo Georgijų megzti 
kojines, kad tik jis neslankiotų gatvėmis. Jis viską da
rydavo be atsikalbinėjimų. Rasdavo laiko padirbėti ir 
darže. Čia dabar, be gėlių, dar buvo auginami svogūnai, 
bulvės, petražolės...

Laiminga motina!
Vaikai klausydavo jos, padėdavo jai. Vyresnieji pri

žiūrėjo mažylius, kaip galėdami stengėsi užvaduoti mo
tiną. Georgijus globojo Liną ir mažuosius broliukus, 
užstodavo juos gatvėje nuo mušeikų. Žodžiu, jis greitai 
pasijuto suaugęs. B'et kartais atsitikdavo nelaimių... Svie
dė akmeniu šuniui, o pataikė į kaimyno langą; grįžtant 
iš kepyklos, nukrito ant žemės keptuvė su pyragu — ir 
tik dėl to, kad norėjo ją uždėti ant galvos; netyčiom 
kamuoliu pataikė praeiviui. Ir ko tik nepasitaiko berniu
kams! .. Argi ne už tai suaugusieji suka jiems ausis?
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Georgijus neslėpdavo savo kaltės ir bausmes atkentėda- 
vo kaip užtarnautas, o tai patikdavo griežtam tėvui. Mo
lina, švelniai žiūrėdama j sūnų, sušukdavo:

— Didelis tu nenuorama, sūnau. Nejaugi ir užaugęs 
toks būsi?

Georgijus tylėdavo. Kaip jis galėjo pasakyti, koks bus 
užaugęs?

Seimą vis didėjo. Be Georgijaus, Magdalenos, Niko- 
los ir Liubomiro, gimė dar ir Kostadinas. Kaip šeimos na
rys, apsigyveno pas senąjį Dimitrą jo mokinys Teofilis. 
Tai buvo drovus ir kuklus jaunuolis iš Pirdopo kaimo. 
Susibičiuliavęs su Georgijum, jis daug pasakodavo apie 
gimtojo kaimo gyvenimą. Georgijus mėgo su juo kalbėtis. 
Nuėjęs į tėvo dirbtuvę ir ten atsisėdęs ant suolo, ilgai pra
šnekėdavo su Teofilių. Kartais Teofilis sakydavo liūdnai:

— Gera tau, Gogo, tu išsimokysi, tapsi mokytoju, o 
mūsų dalia — mirti čia prie adatos...

— Kodėl, Teofili?
— Todėl, kad mes skurdžiai... Ką gali padaryti 

vargšas žmogus? Aš norėjau mokytis, bet tėvas išvarė 
uždarbiauti. Kas už jį mokės skolas?

— O ar tu nori mokytis?
— Noriu.
— Aš tau duosiu knygų.. . Ar mėgsti istoriją?
— O kas tai yra istorija?
— Joje rašoma apie graikus, romėnus ir kitus...
— Atnešk.
Rytojaus dieną Georgijus atnešė knygą. Teofilis ją 

pasklaidė, pasižiūrėjo paveikslėlių, pažadėjo perskaityti 
nuo pradžios iki galo, bet pažadai ir liko pažadais, jis te- 
perskaitė du puslapius.

— Neturiu laiko, Gogo,— aiškinosi Teofilis.
— Visą dieną prie adatos. Kada skaityti? Vakare akis 

skauda.. . Taip galima ir apakti. O, be to, mūsų dainelė 
sudainuota, nors tu ir mokytu taptum.

— Tu labai bailus, Teofili.
Teofilis, susidūręs su sunkiu likimu, pasidarė dar už

daresnis. Tai nepatiko Georgijui.
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— Tiesa,— prisipažino šis,— aš bailus todėl, kad ne
turtingas. Vargšą bet kas gali skriausti. ..

Visa tai erzino Georgijų. Kaip tau ne gėda prisipa
žinti, kad esi bailys!

Sykį vakare skaitėme apie garsųjį Ivailą, vėliau tapusį 
liaudies vadu. Apsakymas sujaudino Teofilį.

■— Taip, senovėje ir iš paprastų žmonių atsirasdavo 
garsių, bet dabar jų nėra... Tada buvo kitokie laikai...

— O Botevas, Levskis, Benkovskis! — karščiavosi 
Georgijus.— Ar esi girdėjęs ką nors apie juos?

— Ne,-— nunarino galvą Teofilis,— negirdėjau.
Draugystė su Teofilių tęsėsi neilgai. Sykį atvyko jo

tėvas ir išsivežė sūnų į Pirdopą. Išvažiavo Teofilis — ir 
kaip į vandenį, tarsi palūkininkas jį būtų pardavęs už 
skolas kartu su tėvu ir jo visa manta...

Bėgo metai. Georgijų jau reikėjo atiduoti į antrą kla
sę. Gydytojas patarė tėvams metus praleisti: Georgijus
buvo silpnos sveikatos, sirgo skrofulioze. Tėvai paklausė 
gydytojo. Georgijus labai dėl šito pergyveno, bet namuo
se jis vis vien mokėsi, tikėdamasis sekančiais metais lan
kyti mokyklą. Tačiau jam mokytis neteko, tik jau kita 
dingstimi: tėvas neturėjo pinigų.

Vaikų buvo daug. Reikėjo kuriam nors iš šeimos pra
dėti dirbti. Vyriausias buvo Georgijus. Jis suprato, kad 
atėjo laikas kibt į darbą iš peties.

Dimitras nenorėjo mokyti sūnaus savo amato. Karn 
dabar reikalingos senamadiškos kailinės kepurės? Su ši
tokiu amatu galima badu numirti... Verčiau ką nors ki
ta sugalvoti. Tarėsi su įvairiais žmonėmis, bet nė vienas 
nieko gero nepatarė.

Georgijus pats išsirinko darbą.
— Tėte,— tarė jis,— nutariau tapti spaustuvininku. 

Rinkėju.
Tėvas neprieštaravo, tik paklausė:
— O kas gi tave šio darbo išmokys?
— Pats išmoksiu... Aš jau kalbėjau su Jordanu Ka- 

raivanovu, knygrišiu.. . Puikus amatas! Be to, dar ir kny
gų galima prisiskaityti į valias...

16



■— Gerai,— sutiko tėvas,— nori būti spaustuvinin
ku — būk. Sis amatas ne paprastiems žmonėms: tam rei
kia proto.

1894 metų rugsėjo mėnesį Georgijus'Dimitravas pradė
jo dirbti Nikolos Piperovo spaustuvėje raidžią rinkėjo 
mokiniu. Iš pradžių jis, kaip ir visi mokiniai, šlavė spaus
tuvės grindis, nešiojo vandenį, o paskui stojo prie rai
džių kasos tekstų rinkti.

AUŠRA

Ištisas dienas Georgijus leido mažoje spaustuvėje. 
Kadangi jis buvo visų jauniausias, darbininkai siuntinėjo 
jį įvairiais savo reikalais: tai parnešt gerti, tai nulėkti ta
bako, tai pašluoti šiukšles prie kasų. Georgijus viską stro
piai vykdė, klausydavosi senų darbininkų patarimų, mokė
si iš jų.

Paprastai spaustuvėje būdavo šnekama apie dienos 
įvykius, laikraščių ir žurnalų naujienas.

Tuo metu Bulgarijoje pasigirsdavo kalbų apie teisybę, 
apie brolybę ir lygybę, apie astuonių valandų darbo dieną. 
Laikraščiai rašė, kad senieji amatai ir primityvi žemdir
bystė nyksta, kad šalyje reikia plėsti industriją, statyti 
dideles dirbtuves ir fabrikus, diegti naujus žemės dirbi
mo būdus.

Jaunimas, lankęsis už savo krašto ribų, grįždavo aist
ringas Markso ir Engelso idėjų skelbėjas, tvirtindavo, 
kad Bulgarija jau pasuko kapitalistinio vystymosi keliu, 
o tai neišvengiamai veda į aštrią klasių kovą.

Kildavo ginčai. Vieni sakydavo:
— Mes visi socialistai, bet Bulgarijoje nėra socializ

mui dirvos, nes nėra beturčių, kiekvienas turi žemės, vyn
uogyną, namą, pas mus nėra darbininkų. ..

Kiti atsakydavo:
— Tikrai Bulgarijoje dar nėra darbininkų judėjimo, 

bet anksčiau ar vėliau jis kils, žmonių visuomenės vysty
masis neišvengiamai veda į socializmą, ir mūsų šalis vys- 
lysis ta pačia linkme, kaip ir kitos pažangios šalys, ji jau

K. Kalčevas 17



yra įstojusi į šį vystymosi kelią. Niekas negali sustabdyti 
socializmo idėjų, kaip niekas negali sustabdyti gyvenimo.

„Liepos 19-osios vakare,— rašė socialistinio judėjimo 
Bulgarijoje pradininkas Dimitras Blagojevas,— Balkanuo
se, po šimtamečiais bukais, už kelių šimtų metrų nuo tos 
vietos, kur žuvo Chadži Dimitras ir Stefanas Koradža ir 
kur kasmet liepos 20-ąją renkasi aplinkinių kaimų žmonės 
pagerbti Buzludžioje žuvusių sukilimo didvyrių, prie di
delio laužo susibūrė grupė žmonių. . . Tai buvo iš Kazan- 
lyko bei iš tolimų miestų atvykę kongreso dalyviai. Jie 
laukė kongreso dalyvių iš artimesnių vietovių. Liepos 
20-osios ankstų rytą jie ėmė rinktis. . . “

Ir toliau:
„Buzludžios vietovė ir liepos 20-oji pirmajam socialis

tų suvažiavimui buvo neatsitiktinai pasirinkta. Tuo metu 
buvo draudžiami bet kokie atviri susirinkimai, o už slap
tus susirinkimus buvo galima apkaltinti suokalbiu prieš 
valstybę, tai yra prieš tuometinį režimą. Dėl persekiojimų 
socialistai buvo priversti dangstyti savo pirmuosius su
sirinkimus. Socialistinis judėjimas dar nebuvo įgijęs pilie
tinių teisių. Buzludžios kongresas turėjo išspręsti klausi
mus, iškeltus Tyrnovo susirinkime. Tereikėjo juos ap
svarstyti ir priimti galutinį sprendimą.*, Pirmiausia čia 
reikėjo nutarti, ar galima atvirai reikštis socialistinei or
ganizacijai. . . Po išsamaus tyrnoviečių paaiškinimo kong
resui vienbalsiai nutarė organizaciją pavadinti: „Bulgari
jos socialdemokratų partija“.

Dimitras Blagojevas baigia:
„...Liepos 20-ąją, vidudienį, kongreso dalyviai iš pie

tinės ir šiaurinės Bulgarijos džiaugėsi kongreso nuveiktais 
darbais. Jų veiduose švytėjo pasididžiavimas, kad tą die-

* 1890 metais ir 1891 metų pradžioje daugelyje Bulgarijos mies
tų susikūrė pirmosios socialistų grupės. Įtakingiausia buvo Tyrnovo 
grupė, kuriai vadovavo D, Blagojevas. 1891 metų balandžio mėnesį 
šios grupės iniciatyva Tyrnove įvyko pirmasis socialistinių grupių 
atstovų susirinkimas. Siame susirinkime buvo iškeltas klausimas, kad 
reikia Bulgarijoje sujungti socialistines grupes ir įkurti socialdemok
ratinę partiją. Bet, kadangi šiuo klausimu nebuvo vienybės, buvo 
nutarta tų pačių metų vasarą sušaukti antrąjį išplėstinį susirinkimą. 
Toks susirinkimas ir buvo sušauktas 1891 metų liepos 20 dieną ant 
Buzludžios kalno.
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ną šimtamečių bukų prieglobstyje senuosiuose Balkanuo
se buvo padėti pamatai Bulgarijos socialdemokratų parti
jai. Čia jie karštai sveikino vieni kitus, linkėdami drąsiai 
ir energingai stoti į bendrą darbą vardan kilnių idealų. 
Išsiskirstė vildamiesi susitikti sekančiame kongrese“.

Taigi 1891 metų liepos 20 dieną buvo įsteigta Bulgari
jos socialdemokratų partija su Dimitru Blagojevu-Sene- 
I i u priešaky*.

Pirmųjų socialistų buvo nedaug, bet tai buvo entu
ziastiški ir drąsūs žmonės, jie neapkentė senosios amati
ninkų visuomenės romumo ir naujųjų turtuolių.

— Išnaikinkite šiuos jaunimo tvirkintojus! — su neapy
kanta šaukė palūkininkai, prekybininkai ir kapitalistai.— 
Išnaikinkite šituos bedievius! Užgydykite šią žaizdą!

Priešai duso iš pykčio.
— Socialistai,— klykė jie,— nepripažįsta šeimos! So

cialistai teigia, kad viskas turi būti bendra: ir pinigai, ir 
turtas, ir moterys!.. Socialistai nenori dirbti, todėl ir 
skelbia lygybę. Jie nori priversti visus valgyti iš bendro 
katilo...

Pažangios krypties jaunimas laikėsi nepriklausomai, 
(latvėse ir aikštėse įsitraukdavo į karštus ginčus, demas
kuodavo persigandusius miesčionis, pranašavo buržuazi
nės santvarkos žlugimą. Naujasis jaunimas skyrėsi ir savo 
išore: ilgais iki pečių plaukais, barzdoti, plačiabrylėmis 
skrybėlėmis, nerūpestingai užrišti platūs kaklaraiščiai, 
lankose — storos lazdos.

Miesčionys tokius jaunuolius su panieka vadino „mu
šeikomis“— vaidininkais, skeltanagiais, „vyturėliais“. Kai, 
besiginčydami su jais, miesčionys pristigdavo įžeidžian- 
i ių žodžių, vesdavo jaunuolius į policijos būstinę ir ten 
baigdavo savo „idėjinį ginčą“. ..

Sunku ir baisu buvo eiti per tamsų atsilikimo ir pykčio 
mišką. Sunku buvo pirmiesiems, kuriems teko tiesti kelią 
pei neįžvelgiamą politinę tamsą.

Vėliau, įvertindamas šio susirinkimo reikšmę, Dimitras Bla- 
rejevas rašė: „Buzludžios susirinkimą galima pavadinti Pirmuoju stei
giamuoju socialistiniu kongresu, kuris priėmė pirmąją konstituciją, 
|iliiiuinsius organizacinius Bulgarijos socialistinio judėjimo įstatus ir 
liicmkė jo pobūdį bei uždavinius“.
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Tuo metu išėjo iš spaudos Dimitro Blagojevo brošiūra: 
„Kas yra socializmas ir ar turi jis dirvą pas mus?“. Bro
šiūra sukėlė karštus ginčus šalies darbininkų su pažangią
ja inteligentija. Ji nurodė Bulgarijos darbininkams kelią 
į tiesą*.

REDAKTORIUS DEMASKUOTOJAS

Vienas artimiausių Georgijaus Dimitrovo draugų tuo
met buvo knygrišys Jordanas Karaivanovas, socialistas, 
ūmus, nieko nebijantis jaunuolis.

Knygrišykla, kurioje dirbo Karaivanovas, buvo netoli 
spaustuvės. Kas vakarą, po darbo, Jordanas, pravėręs 
spaustuvės duris, kviesdavo savo bičiulį pasivaikščioti. 
Mėgdavo jie klaidžioti po miestą, kalbėtis, juokauti.

Sykį vasaros vakarą abu patraukė į miesto sodą. Kaip 
viskas čia, miesto centre, skiriasi nuo Jučbunaro darbinin
kų kvartalo! Šviesūs žibintai, išsičiustijusios moterys. Res
toranai pilni besilinksminančių ponų.

O miesto sode— savitas grožis. Vakaro oras, kupinas 
gėlių aromato, atrodo virpa nuo lapų šlamėjimo. Girdėti 
fontano pliuškenimas — marmurinė deivė aukštai iškelta 
ranka taško j viršų vandens purslus. Ir, žinoma, apie fon
taną vaikštinėja įsimylėjėliai.

Netoli fontano, ant medinio suolo, prisėdo ir Georgijus 
su Jordanu. Sėdėjo tylėdami, grožėjosi vasaros vakaru. 
Tik retkarčiais, kai praeidavo pro šalį iššaukiančiai apsi
rengusios moterys ir jų turtingi kavalieriai, Jordanas ne
iškęsdavo ir laidydavo kandžius žodelius. Georgijui patiko 
ši pikta draugo ironija, jam buvo linksma ir juokinga.

* D. Blagojevo knyga „Kas yra socializmas ir ar turi jis dirvą 
pas mus?“ išėjo 1891 metų rugsėjo mėnesį. Tai buvo pirmoji origina
li marksistinė knyga, parašyta bulgarų autoriaus. Remdamasis 
K. Markso ir F. Engelso veikalais, D. Blagojevas išdėstė mokslinio 
socializmo teorijos pagrindus, įrodė, kad darbininkų ir marksistinis 
judėjimas Bulgarijoje yra galimas. Nepaisant kai kurių nepagrįstų 
teiginių, knyga turėjo didelį vaidmenį socialistinio judėjimo vysty
muisi Bulgarijoje. Su šia D. Blagojevo knyga, teigia V. Kolarovas, 
„socializmas kaip idėjinė srovė įėjo į Bulgarijos gyvenimą ir tapo 
visuomenės vystymosi veiksniu“.
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Jordanas prisiminė neseniai perskaitytas knygas ir ėmė 
apie jas pasakoti. Paskui ėmė deklamuoti eiles, kuriose 
Imvo daug piktų žodžių prieš buržuaziją. Retkarčiais jis 
užsimiršdavo ir kalbėdavo taip karštai, taip įkvėptai, lyg 
jo klausytųsi tūkstančiai, o ne vienas žmogus, ir tas pats 
pono Piperovo spaustuvės mokinys. . .

— Pagal Karlo Markso mokslą,— kalbėjo Jordanas,— 
ateitis priklauso darbininkų klasei, o ne ponui Pipero- 
v u i — spaustuvės savininkui. Ketvirtasis luomas išmes i 
šiukšlyną tretįjį luomą, o paskui prasidės naujo gyvenimo 
kūrimas... Vadinasi, reikalinga kova. O kova reikalauja 
mokslo. Tad reikia skaityti.

Georgijus susimąstęs klausė.
— Žinoma,— kalbėjo toliau Jordanas,— mudu negali

me baigti mokyklos, bet yra daug svarbesnė mokykla, ne
gu aukštoji mokykla,— tai gyvenimas... Ar tu skaitei „Kas 
yra socializmas“? Neskaitei. O Karlo Markso „Samdoma
is darbas ir kapitalas?“ Taip pat neskaitei. Reikia perskai-

lyti, brolau. Taip, perskaityti. Aišku?
Georgijus susigėdęs tylėjo. Jordanas pasikvietė jį į na

mus, pasiūlė knygų.
— Einam, pamatysi, kokiuose palociuose gyvenu,— 

Jordanas čiupo Georgijų už rankos ir nusitempė pas save.
Karaivanovo „palociai“ buvo pastogėje: tamsu, kvan

tu, trenkė česnakais. Jordanas uždegė žibalinę lempą ir 
alvėrė langą. Blyški šviesa apšvietė žemą medinę lovą, 
Kurioje gulėjo Karaivanovo žemietis, pameistris. Prie lo
vos stovėjo sukrypęs stalas, ant kurio mėtėsi vakarienės 
likučiai — česnako lukštai, druska ir kąsnelis pageltusio 
■-iicio. Jordanas užklojo miegantį baigiančia nuslinkti ant
klode ir tyliai tarė Georgijui:

Ir mes galvojame, kad gyvename. Teprasmenga 
Inkš gyvenimas!

Pro atvirą langą dvelktelėjo gaivus vėjelis ir sušlamė- 
io laikraštis, kuriuo buvo apdengtas stalas. Kažkur toli 
pasigirdo pavėlavusio vežėjo skambutis, arklių kanopų 
I aukšėjimas, ir vėl viskas nutilo. Tik buvo girdėti mie
gančio pameistrio šnopavimas.
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— Kartais noriu,— vėl prakalbo Karaivanovas,— sės
tis ir aprašyti visą štai šitą mūsų gyvenimą... Aprašyti, 
kaip gyvena darbininkas... Ir kaip gyvena turčiai. ..

Jis ranka parėmė galvą ir ėmė taršyti vešlius plaukus. 
Vėjas kedeno ant veido užkritusias plaukų sruogas. Karai
vanovas mąsliai žiūrėjo pro langą j žvaigždėto dangaus 
lopelį.

— Žinai, Gjore, kokį puikų apsakymą galima parašy
ti. .. „Visų šalių proletarai, vienykitės!“ Šaunu!

— Taip, Karaivanovai,—-atsakė Georgijus,— tu ir 
anksčiau kalbėjai apie savo sumanymus, bet kažkodėl nie
ko iš to neišeina...

— Tu teisus, reikia darbų! Aš, brolau, greit užsilieps- 
noju ir greit užgęstu.

Karaivanovas pasisuko prie lentynos, kurioje buvo pa
dėta keletas knygų, paėmė vieną iš jų ir tarė:

— Regi, kas čia parašyta?
Georgijus pažiūrėjo per Karaivanovo petį, o šis ėmė 

skaityti:
—- . . .  „Yra sakoma, kad „liaudies kančios“— sena te

ma ir kad poezija privalo ją užmiršti. Netikėkite, jaunuo
liai, ji nesensta! O jeigu metai galėtų ją susendinti! Su
klestėtų tada pasaulis!. . “

Georgijus susijaudinęs atsistojo. Karaivanovas, vis la
biau užsidegdamas, skaitė toliau:

— „Aš savo lyrą liaudžiai paskyriau. Ir, gal būt, nu
mirsiu jos nepažintas... Bet aš jai tarnavau ir mano šir
dis rami“.

Karaivanovas dar ilgai skaitė, o paskui tarė:
— Štai kur rašytojas!
— Kas jis toks?
— Nekrasovas, rusų rašytojas. Bet yra ir kitas, kaip 

ir šis,— Cernyševskis.
— O ar tu turi ką nors parašęs? — paklausė Georgi

jus.
— Ne, aš dar nieko neparašiau, bet mano viskas gal

voje. Bet kada galiu sėsti ir parašyti.
— Įdomu. Parašyk. . .
— Nėra prasmės, Gjore, kas atspausdins?
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— Rasim! Galime išleisti laikraštį, aš surinksiu. Jau 
seniai pasirinkau taikiniu mūsų popą.

— Aš tau pasakysiu keletą priežodžių apie popą, no
ri? Prašyti popą duonos, tas pat kaip numirėlį ašarų. Ne
padarysi iš popo šventojo, iš ridiko cukraus, iš vienuolio 
kaimyno. Na, kaip, patinka?

Puiku. Reikia sugalvoti laikraščiui pavadinimą.
— Tuojau pat ir pagalvosim,—'Užsiplieskė Karaivano- 

vas.— Aš tavęs neišleisiu, kol nesugalvosim.
— Jau sugalvojau, tik bijau, ar nebus juokingas.
— Sakyk.
— Pavadinsim, pavyzdžiui, „Kakarieku“.
— Gerai!
Susižavėję savo išmone, bičiuliai tučtuojau ėmė apta- 

rinėti būsimam laikraščiui maketą. Georgijus, turėdamas 
patyrimą, nurodinėjo, kur dėti vedamąjį, kur feljetoną. Ka- 
raivanovas, trindamas rankas, šūkčiojo:

— Šaunu! Šaunu!
Po savaitės „Kakarieku“ buvo išleistas. Nors redakto- 

lius daug prisikentėjo ir turėjo visokių sunkumų, bet žodį 
ištesėjo — laikraštį laiku išleido. Suprantama, tiražas bu
vo ribotas — tik rinktinei publikai: spaustuvės darbinin
kams, knygrišyklai ir Jučbunaro kvartalo kaimynams.

Visi labai susidomėję skaitė. Karaivanovas švytėjo. 
Džiaugėsi ir Georgijus, bet neilgai. Nežinia kaip laikraštis 
pateko kvartalo šventikui. Redaktorius turėjo daug ne
malonumų. Šventikas pasiskundė tėvui. Iš karto Dimitras 
nekreipė dėmesio, manė, kad tai tiesiog vaikėziškos išdai
gus, bet kai sužinojo, kad šventikas nori paduoti į teismą, 
pasikvietė sūnų ir griežtai paklausė:

Ar tu neturi, Georgijau, kas veikti?
Aš nieko neišgalvojau, tėve, aš parašiau tiktai tiesą.
Kokią tiesą?
Jis pasigėrė, tėte! Maukia degtinę...
Jam gydytojas prirašė... Geria už carą...
Parodyk receptą.
Užteks. Vos prikalbėjau neduoti į teismą. Eik, dirbk 

iiivo darbą ir kitą sykį nekibk prie žmonių. Tu jų neper- 
i ii įdėsi.
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— Mes dar pamatysime, kas juos perauklės...
Georgijus išėjo iš tėvo dirbtuvės, tvirtai nusprendęs 

išleisti antrąjį „Kakarieku“ numerį. Bet šiam sumanymui 
nebuvo lemta išsipildyti. Karaivanovas išėjo iš knygrišyk
los, išvyko į kaimą ir į miestą jau negrįžo. Po to bičiuliai 
dažnai rašinėdavo kits kitam nuoširdžius laiškus, kuriuose 
pasižadėjo būti ištikimi teisybei.

Laiškai ateidinėjo vis rečiau, ir pagaliau Karaivanovas 
visai liovėsi rašęs. Bet meilė knygai, aistra literatūrai, 
siekimas ištrūkti iš miesčioniškos buities liūno ir padaryti 
kažką didingo dėl gražaus, tauraus ir nuostabaus gyveni
mo — visa tai, apie ką taip gražiai kalbėjo neramusis 
knygrišys Jordanas Karaivanovas, jauno Dimitrovo sieloje 
liko amžinai.

Dimitrovas tebedirbo raidžių rinkėju, bet tai jau ne
buvo tas berniūkštis, nepastebimas šlavėjas ir mokinys, 
koks jis čia neseniai pradėjo dirbti. Dabar senieji darbi
ninkai žiūrėjo į jį su pagarba ir įdėmiai jo klausėsi. Jis 
dažnai įsiterpdavo į gyvus jų pašnekesius.

KĄ DARYTI?

Kaip visada, taip ir tą vakarą Jučbunaro žmonės anks
ti grįžo į savo namelius, pavakarieniavo ir ėjo miegoti, 
kad auštant vėl bėgtų į darbą.

Gatvės ištuštėjo, tik iš artimiausios karčemos sklido 
girtų balsai, bet po pusiaunakčio ir girtuokliai išsivaikš
čiojo. Kvartalą apgaubė sunki tyla ir tiršta tamsa. Tik 
prie policijos nuovados, kaip visuomet, blausiai mirksėjo 
raudonas žibintas.

Švietė ir Opolčenskos gatvės namo langas. Kaimynai 
žinojo, kad tai Georgijaus Dimitrovo kambarys. Pabudę 
naktį, jie sakydavo: „Georgijus tebeskaito“.

Kas Georgijui trukdė miegoti per naktis? Kas sumasi- 
no jo sielą?

Kad netrukdytų tėvams, jis persikėlė miegoti į pusrū
syje esantį kambarėlį. Nedidelis stalas ir žema medinė 
lova — visi kambarėlio baldai. Prie lovos Georgijus paka-
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įtino kalendorių, ant. kurio užrašė: „Visų šalių proletarai, 
vienykitės!“

Prieš kurį laiką jis susižavėjo knyga, kurią nuolat ne
šiojosi. Tėvas su motina ne kartą jį klausinėjo, ką jis 
skaitąs.

— Knygą! — trumpai atsakydavo ir vėl palinkdavo 
ant pageltusių puslapių.

—■. Mes matom, kad knygą, o ne plytą.
— Romaną.
— Romaną?
Tėvai pirmą kartą girdėjo šį žodį. Georgijus šį žodį 

ištarė pakiliai, ir tėvas pagalvojo: „Dideliais darbais už
siėmęs mūsų sūnus“,— ir geraširdiškai tarė:

— Skaityk, tik nesugadink akių.
. . .  Rūsyje tylu. Nuo degančios lempos truputį atsiduo

da žibalu, bet Georgijus nieko neužuodžia. Jis persikėlęs 
į kitą pasaulį, kalbasi su kitais žmonėmis: Vera Pavlovna, 
Kirsanovu, Lopuchovu, Raehmetovu. Jį suaudrino nepa
prastos jų svajonės gyventi kolektyviai, kovoti už džiugų 
ir laisvą darbą, už žmonių išvadavimą iš tironijos ir iš
naudojimo, tamsos ir atsilikimo.

Jau po pusiaunakčio. Nubudo motina, pasirėmė lovoje 
ir ėmė klausytis. Iš rūsio pasigirdo triukšmas. „Kas 
atsitiko?“ Ji pravėrė duris ir vėl klausėsi. Kažkas vaikščio
ja po kambarį, kalbasi.

— Dimitrai!
Vyras pasitrynė akis, pažiūrėjo į persigandusią žmo- 

ną:
■— Kas atsitiko?
— Kažkas rūsyje pas Georgijų kalba. . .
Dimitras atsikėlė, užsimetė jepančią, dėl visa ko pa

sėmė turkišką pistoletą. Atsargiai nusileidęs laiptais, pri
dėjo ausį prie durų, įsiklausė. Iš tiesų kažkas vaikšto nuo 
lango prie durų, o sūnus garsiai kalba:

- „Ar matai, įžvalgusis skaitytojau,' čia aš ne tau, o 
kilai skaitytojų daliai sakau, kad tokie žmotiės kaip Rach- 
nielovas yra juokingi. O tau, įžvalgusis skaitytojau, aš 
pasakysiu, kad jie neblogi žmonės; nes tu dar ko gero 
paisai ir nesuprasi; taip, neblogi žmonės. Jų maža, bet jais
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visų gyvenimas klesti; be jų jis apkerpėtų, surūgtų; jų ma
ža, bet jie leidžia visiems žmonėms kvėpuoti; be jų žmonės 
uždustų“.

Balsas pritilo, o paskui suskambo dar garsiau:
— „Didelė daugybė garbingų ir gerų žmonių, o šito

kių žmonių maža; bet jie jų tarpe — teinąs arbatoje, tau
raus vyno bukietas; nuo jų stiprumas ir aromatas; jie ge
riausių žmonių žiedas, tai judintojų judintojai, jie žemės 
druskos druska“.

Netekęs kantrybės, tėvas pasibeldė:
— Atidaryk!
Zvangtelėjo sklendė, durys atsidarė. Nustebęs tėvas 

išvydo prieš save sūnų su knyga rankoje.
— Kas čia buvo?
— Nieko!
— O su kuo kalbėjai?
Sūnus šyptelėjo ir tarė:
— Su Rachmetovu!
— Rachmetovas? Kur jis?
— Jis čia! — nusijuokęs Georgijus parodė knygą.
Rytą motina, atėjusi sūnaus žadinti, rado jį už stalo

miegantį prie knygos. Lempa tebedegė, ir jos šviesa tirpo 
pirmuosiuose saulės spinduliuose, kurie veržėsi pro lan
gelį.

Apie šią knygą ėmė šnekėti visa šeima. Georgijus pa
reiškė, kad jis seks Rachmetovo pavyzdžiu. Pagal Rach- 
metovą, sakė jis, kas nori būti stiprus ir valingas, privalo 
grūdintis ugnyje ir liepsnoje. Rachmetovas prisikalė į lo
vą vinių ir miegojo joje. Rachmetovas gelbėjo nelaimin
guosius, rizikuodamas savo gyvybe. Rachmetovas smerkė 
žmones už jų klaidas. Rachmetovas gyveno rūstų spar- 
tiečio gyvenimą, nes juto didį savo pašaukimą — padaryti 
žmonijos gyvenimą gražų ir laimingą. Toks buvo Rachme
tovas. Ypatingas žmogus, žemės druska, judintojų judin
tojas!

Savo artimiesiems Georgijus aiškino, kodėl jis nori bū
ti panašus į Rachmetovą. Būti tokiu, kaip Rachmetovas, 
tai kovoti už tokį gyvenimą, kuriame viskas gražu, taip 
gražu, kaip Černyševskis yra aprašęs:
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„Auksiniu atspindžiu žvilga javai; gėlės dengia lauką, 
skleidžiasi šimtai, tūkstančiai žiedų krūmuose, juosian
čiuose lauką, žaliuoja ir kužda už krūmų iškyląs miškas, 
ir jis visas margas gėlėmis; aromatas sklinda nuo dirvos, 
nuo pievos, iš krūmų, nuo mišką užpildančių gėlių; šake
lėmis straksi paukšteliai, ir tūkstančiai garsų drauge su 
aromatu sklinda nuo šakų; o už javų, už pievos, už krū
mų, miško vėl matyti tokie pat auksu žvilgą javų laukai, 
gėlėmis padengtos pievos, žiedais aplipę krūmai iki toli
mų kalnų, apžėlusių miškais, saulės aplietų.. . O iš krūti
nės sklinda džiaugsmo ir švelnio, meilės ir gėrio daina. . . 
„O, žeme! O, švelnybe! O, meile! O, meile, auksine, graži 
kaip ryto debesys ties tų kalnų viršūnėmis!“

— Va šitoks gyvenimas mums reikalingas,— sušuko 
Georgijus,— ne toks, kaip ši dvokianti bala! Mes privalo
me ruoštis ateičiai!*

„ . . .S a k y k  visiems,— ragino Cernyševskis,— ateitis 
šviesi ir puiki. Mylėkite ją, veržkitės j ją, dirbkite jai, ar
tinkite ją, atkelkite iš jos j dabartį, kiek galite atkelti: 
liek bus šviesus ir geras, gausus džiaugsmų ir malonumų

* Visi, kurie tuo metu pažinojo Dimitrovą, prisimena jo aistrą 
knygoms, jo nepasotinamą žinių troškimą.

— Aš prisimenu Georgijų dar jauną raidžių rinkėją,— pasako
davo jo darbo draugas Borisas Kožucharovas.— Per visą savo lais
valaikį jis skaitydavo. Per pietų pertrauką, kuri trukdavo pusantros 
valandos, Georgijus neišeidavo iš spaustuvės, o, įsitaisęs kur nors 
prie rinkimo kasų, skaitydavo. Iš jo kišenių kyšodavo knygos. Rank
raščius jis rinkdavo ne mechaniškai, o įsigilindavo į juos, stengėsi 
suprasti, apie ką ten rašoma.

Dimitras Dončevas, keletą mėnesių išgyvenęs kartu su Dimitro- 
vu jo pusrūsio kambarėlyje, prisimindavo:

— Mes grįždavome iš Darbininkų spaustuvininkų draugijos klu
bo dešimtą vienuoliktą valandą vakaro. Aš eidavau gulti, o Dimitro- 
vas sėsdavosi skaityti. Būdavo, atsikeli rytą, o jo nėra kambaryje. 
Rasdavau jį kieme, sodelyje, žinoma, su knyga. Čia jis skaitydavo, 
kol reikėdavo eiti į darbą.

Draugai, pastebėję jo aistrą knygoms, pavedė įsteigti prie Dar
bininkų spaustuvininkų draugijos klubo biblioteką. Dimitrovas tapo 
bibliotekininku.

1948 metais, kalbėdamasis su bulgarų pionieriais, Dimitrovas apie 
savo tuometinį gyvenimą taip yra pasakęs:

— Spaustuvėje aš dirbdavau dešimt dvylika valandų per dieną, 
o vakarais, kai grįždavau pavargęs namo, visada mokiausi. Skaičiau 
viską, kas pakliūdavo, be programos, be vadovo... Taip dirbau ke
lerius metus iš eilės.
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jūsų gyvenimas, kiek jūs mokėsite atkelti j ją ateities. 
Veržkitės j ją, dirbkite jai, artinkite ją, atkelkite iš jos 
į dabartį viską, ką galite atkelti.“

— Visa tai gerai,— atsakydavo Georgijaus bičiuliai,— 
bet ką galime padaryti mes, paprasti žmoneliai, eiliniai 
darbininkai?

— Šioje knygoje pasakyta, ką daryti. . . Aš savąjį ke
lią jau pasirinkau.

SENELIS IR MEISTRAS

„Romanas „Kas daryti?“,— rašė G. Dimitrovas 
1935 metais,— dar prieš 35 metus man, jaunam darbinin
kui, tada žengiančiam pirmuosius revoliucinio judėjimo 
žingsnius Bulgarijoje, padarė nepaprastai didelę įtaką. 
Reikia pasakyti, kad joks literatūros kūrinys nei anksčiau, 
nei vėliau manęs nebuvo taip smarkiai paveikęs, kaip 
Černyševskio romanas. Mano mėgstamiausias herojus bu
vo Rachmetovas. Aš siekiau būti tvirtas, santūrus, nieko 
nebijantis, pasiaukojantis, grūdinti savo valią ir charak
terį, kovojant su sunkumais ir nepritekliais, savo asme
ninį gyvenimą skirti didiems darbininkų klasės intere
sams — žodžiu, būti toks, kokį aš įsivaizdavau šį neprie
kaištingą Černyševskio didvyrį“.

Tuomet Dimitrovas nepaprastai godžiai gaudė socialis
tų platinamas knygas, laikraščius ir žurnalus. Jo pusrūsio 
kambarėlio lentynoje atsirado K- Markso ir F. Engelso 
„Komunistų partijos manifestas“, K. Markso „Samdomasis 
darbas ir kapitalas“, D. Blagojevo „Mūsų apaštalai“, 
„Socializmas ir Bulgarijos darbininkų klasės uždaviniai“, 
Blagojevo teorinis žurnalas „Novo vreme“.

Dar būdamas jaunas, jis tampa Sofijos Darbininkų 
spaustuvininkų draugijos aktyvistu, valdybos nariu, o vė
liau— iždininku. Jis visada su darbininkais, kartu su jais 
susirinkimuose*, sekmadienio išvykose į kalnus. Jau tada 
Sofijos poligrafininkų laikraštyje pasirodė tokios eilutės:

* Prisimindamas savo gyvenimo kelio pradžią, G. Dimitrovas 
pasakodavo:
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„Draugijos valdyba dėkoja draugui Georgijui Dimit- 
rovui už nuoširdų darbą, atliekant valdybos nario ir ka
sininko pareigas...“ Jis jau ima reikštis spaudoje. Atkak
liai ruošiasi j didelį ir sunkų kelią. O šis kelias, supranta
ma, vedė jį į partiją, į kurią jis nutarė 1902 metais įstoti.

Tą dieną mažas partijos klubas buvo sausakimšas dar
bininkų, amatininkų, studentų. Dimitrovas sėdėjo kažkur 
paskutinėse eilėse, rimtas, susikaupęs. Jis stengėsi įveikti 
jį užplūdusį susijaudinimą. O čia dar lyg tyčia vienas jo 
rekomenduotojo, Vylčo Oračevas, vėlavo.

Susirinkimo pirmininkas, nutildęs salę, paskelbė, kad 
gautas spaustuvės darbininko Georgijaus Dimitrovo pa
reiškimas priimti jį į partiją. Pirmininkas perskaitė pa
reiškimą ir paklausė, ar yra klausimų. Nors dauguma da
lyvavusių pažinojo Dimitrovą, vis tik jie norėjo paklausi
nėti jį, jog nepagalvotų, kad taip lengva peržengti aukštą 
ir sunkų slenkstį į partiją. Klausinėjo apie tėvo profesiją, 
apie jo brolio Nikolajaus ir sesers Magdalenos įsitikini
mus, apskritai apie visą šeimą. Dimitrovas atsakinėjo 
Irumpai, ramiai. Pirmininkas jau norėjo pradėti balsuoti, 
kai netikėtai pasigirdo klausimas:

— Tegu draugas Dimitrovas mums pasako: kodėl jis 
nori tapti būtent mūsų, socialdemokratų partijos nariu, 
kas jį čia traukia?

Dimitrovas pakilo, apžvelgė salėje sėdinčius draugus.
— Aš nutariau tapti socialdemokratų partijos nariu,— 

pasakė jis,-— todėl, kad, kaip darbininkas, esu įsitikinęs, 
jog tik ši partija nuosekliai ir ištikimai kovoja už darbi
ninkų klasės interesus, tik ji vienintelė iškėlė lozungą 
n/, darbininkų klasės išvadavimą iš kapitalistų išnaudoji
mo, už geresnį liaudies gyvenimą. Tik susivienijus po dar
bininkų klasės vėliava, bus galima įgyvendinti kilniau- 
• ius žmonijos idealus: laisvę, brolybę, lygybę!.. Aš noriu 
lipti partijos nariu dėl to, jog tvirtai esu įsitikinęs, kad

- Vos pradėjau dirbti spaustuvėje mokiniu, tuoj kilo pirmasis 
didelis spaustuvininkų streikas. Mes, mokiniai spaustuvininkai, taip 
11.11 įsteigėme streiko komitetą. Aš buvau išrinktas pirmininku. Kas 
i\l.j sukviesdavau penkiasdešimt šešiasdešimt mokinių, kalbėdavausi 
n jais. Tai buvo mano pirmieji susitikimai su organizacija.

Tada Dimitrovui ėjo keturiolikti metai.
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darbininkų klasė gali išsivaduoti nuo išnaudojimo ne kla
sinio kompromiso keliu, bet revoliuciniu keliu...

Pasibaigus susirinkimui, pažįstami ir nepažįstami pa
sveikino naujai priimtąjį partijos narį.

— Šis vaikinas toli nueis,— kalbėjo seni partiečiai.
Dimitrijus namo grįžo vėlai, buvo susijaudinęs ir su

simąstęs. Jis suprato, kad, tapęs partijos nariu, prisiėmė 
didžiulę atsakomybę. „Nuo šiol,— mąstė jis,— aš jau ne
bepriklausau sau, o partijai, kuri iš manęs gali pareika
lauti visko, netgi gyvybės“.

Tada jis buvo dvidešimties metų.

Artėjo 1903 metų vasara. Partija ruošėsi savo X suva
žiavimui, kuris turėjo įvykti Rusos mieste. Dimitras Bla- 
gojevas kartu su artimiausiais bendražygiais Georgijum 
Kirkovu ir Gavrilu Georgijevu nutarė stoti į nuožmų mū
šį prieš oportunistiškai nusiteikusius smulkiaburžuazinius 
elementus partijoje, norėjusius atitraukti partiją nuo tik
rojo idėjinio ir organizacinio jos vystymosi kelio*.

I mažą klubą Kirilo ir Metodijaus gatvėje ėjo ir ėjo 
partiečiai instrukcijų ir informacijų. Nenuilstantis Georgi
jus Kirkovas, žinomas „Meistro“ slapyvardžiu, dirbdamas 
partijos reikalų vedėju, tapo gyvu centru kunkuliuojan
čios kovos, kuriai išmintingai vadovavo Dimitras Blago- 
jevas, su meile vadinamas „mūsų Senis“.

* Dešimto šimtmečio pradžioje Bulgarijos socialdemokratų par
tijoje smarkiai išryškėjo ir stojo į aštrią kovą dvi srovės: revoliucinė 
marksistinė, vadovaujama D. Blagojevo, ir oportunistinė, smulkia
buržuazinė. Oportunistų grupė 1900 metais pradėjo leisti žurnalą 
„Obščo delo“. Šio žurnalo oportunistai neigė marksistinę klasių ko
vos teoriją. Jie manė, kad Bulgarijos proletariato sunkios padėties 
kaltininkai" yra ne kapitalistinė sistema, o politinis beteisiškumo ir 
prievartos režimas, kurį įvedė Bulgarijos kunigaikštis ir jo klika. 
Šio režimo nuvertimą ir paskui demokratinių pertvarkymų vykdymą 
oportunistai laikė valstiečių, amatininkų, kapitalistų ir proletarų 
„bendru reikalu“ (Obščo delo). Iš to ir kilo pirmykštis Bulgarijos 
oportunistų pavadinimas „obščedelcai“. Jie buvo vadinami ir „pla
čiaisiais“. Jie pasisakė už kuo plačiausią, nekontroliuojamą priėmimą 
į partiją. D. Biagojevą ir jo šalininkus oportunistai kaltino „siauru“ 
marksizmo supratimu, o save laikė Markso—Engelso mokslo „plačiais“ 
aiškintojais. Taip istoriškai atsirado „plačiųjų“, t. y. oportunistų, ir 
„tesniakų“ („siaurųjų“), t. y. marksistų pavadinimai.
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Ir Senis, ir Kirkovas buvo visiško atsiskyrimo nuo 
„obščedelcų“, oportunistų šalininkai. „Dabar viskas aišku 
ir nėra prasmės slėpti, kad revoliucinė socialdemokratų 
partijos sąmonė yra sudrumsta ir pati partija, krikdan
čio „plačiųjų“ obskurantizmo veikiama, sparčiai pradeda 
išsigimti.. . Nėra prasmės slėpti blogį. . . “ — rašė Kirko
vas žurnale „Novo vreme“. Visa, kas dora ir sveika, ruo
šiama, tariant D. Blagojevo žodžiais, „amputuoti“.

Tą vasaros dieną Senis lėtai užlipo siaurais mediniais 
klubo laipteliais ir įlingavo j vedėjo kambarį. Jis čia at
ėjo redaguojamo „Novo vreme“ žurnalo paskutinės ko
rektūros perskaityti. Senis tiek buvo paskendęs savo min
tyse, kad sėdo už stalo nė nenusiėmęs skrybėlės, papras
tai su lazda rankoje. Kambaryje buvo tylu, tik retkarčiais 
čia atklysdavo garsai dainos, kurią repetavo choras klubo 
pirmajame aukšte.

Senio veide jau ryškėjo raukšlės, ant krūtinės driekė
si ilga, žilstelėjusi patriarcho barzda. Veidas bylojo apie 
stiprios valios ir blaivios mąstysenos žmogų. Jis gimė 
1856 metais Zagoričenės kaime, Kosturos apylinkėje, 
Makedonijoje, nuo jaunystės patyrė sunkaus gyvenimo 
kartėlį — batsiuvio Konstantinopolyje, tabako pramonės 
darbininko Salonikuose, neturtingo mokinio Andrianopo- 
I y j e, seminaristo Odesoje, badaujančio studento Peter
burge. ..

Peterburge Blagojevas susipažįsta su socialistiniu ju
dėjimu ir Karlo Markso mokslu. 1885 metais jis iš Rusi
jos ištremiamas kaip „nepageidaujamas svetimšalis“. 
Grįžta Bulgarijon. Čia kartu su žmona Vėla Zivkova pra
deda leisti žurnalą „Sovremenij pokazatel“, kuris padėjo 
pamatus marksizmo propagandai Bulgarijoje. Už savo 
socialistinius įsitikinimus vaikomas iš vieno miesto į kitą, 
Blagojevas sėjo socializmo daigus po visą šalį. Jis tapo 
„visų pripažintas marksizmo ir socialistinio judėjimo Bul
garijoje pradininkas, mūsų partijos įkūrėjas“.

1903 metais buvo pačiame savo politinės veiklos su
klestėjime, į jį buvo nukreipti Bulgarijos darbininkų 
žvilgsniai.
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. . .Peržiūrėjęs korektūrą, tik tuomet Blagojevas paste
bėjo, kad nebuvo padėjęs iš rankų lazdos. Nusišypsojęs 
atrėmė ją j stalą ir įbedė žvilgsnį langan. Vėjas švelniai 
kedeno jo barzdą, gaiviai glostė veidą.

Seniui buvo dėl ko susimąstyti. Atmintyje atgijo gin
čai su smulkiaburžuaziniais inteligentais, kurie norėjo 
panaikinti partijos klasinį pobūdį, paversti ją atskalūnų 
humanistų ir pamokslautojų minia, plačiai atverti partijos 
duris visiems. Neseniai 50 žmonių iš Sofijos organizaci
jos atsiskyrė nuo „plačiųjų“ ir prašė Centro Komitetą pri
pažinti juos tikrąja socialdemokratų organizacija*.

Visa tai prisiminęs, Blagojevas paniuro. „Sį kartą rei
kia būtinai atsiskirti,— tarė jis sau,— jokių kompromisų, 
jokių nuolaidų! Spaustuvininkai parodė pavyzdį. .

Durys atsivėrė, ir į kambarį įėjo Meistras — Kirkovas. 
Jis taip pat buvo pavargęs, sunkiai alsavo. Metė ant stalo 
portfelį, nusišluostė nuo veido prakaitą ir, žvilgtelėjęs į 
išmėtytus korektūros lapus, linksmai paklausė:

— Išeis iki suvažiavimo?
— Turi išeiti,— atsakė Senis. Patylėjęs pridūrė: — O 

kaip mūsų jaunimas? Ruošiasi?
— Nuotaika puiki,— atsakė Kirkovas,— tik vieno

trūksta — kadrų. Kadrų, iš darbininkų klasės.
— Taip, tai didelis mūsų trūkumas,— sutiko Blagoje

vas.— O ką tu pasakysi apie mūsų oportunistus? Ar toli 
nueis jie tuo keliu, kuriuo pasuko?

— Ne toliau kaip iki parlamento durų,— atsakė Kir
kovas.

— Ir aš taip manau... Jų tikslas — tapti buržuazijos 
tarnais.— Blagojevas susiraukė ir pridėjo: — Tarp kitko, 
mums tai ne vis vien, jie apsukrūs demagogai.

* 1903 metų vasario mėnesį Sofijos organizacijos bendrame su
sirinkime buvo išaiškinta, kad jos eilėse daug „popierinių“ partijos 
narių, kuriuos be jokios atrankos priėmė „obščedelcų“ vadai. Revo
liucinio sparno atstovai pašildė rezoliuciją, reikalaujančią griežtos 
atrankos, priimant naujus narius. Rezoliucija taip pat reikalavo nuo
sekliai dirbti organizacinį ir politinį darbą. Obščedelcų dauguma 
rezoliuciją atmetė. Tada 50 žmonių, daugiausia darbininkų, išėjo iš 
susirinkimo ir organizavo naują Sofijos partinę organizaciją. Jų tar
pe buvo ir Georgijus Dimitrovas. Sis įvykis buvo priežastis galuti
niam partijos skilimui.
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Kirkovas įniko į ką tik gautą korespondenciją, užsi- 
rašinėjo kažką pieštuku ir kartu įdėmiai klausėsi Bla- 
gojevo.

— Svarbiausias partijos uždavinys, prieš pradedant 
platesnio masto veiklą,— kalbėjo Blagojevas,— tai įsi
tvirtinti savoje aplinkoje — darbininkų klasėje. Socializ
mo pagrindas ir priešakinis būrys privalo būti ne bet kuri 
klasė ar sluoksnis, o tik darbininkų klasė. Tai privalo su
prasti visi, kurie nori kovoti už socializmą mūsų šalyje.

— Žinai,— staiga nutraukė jį Kirkovas,— iš darbinin
kų spaustuvininkų tarpo atsiranda patikimų jaunų žmo
nių. Reikia kai kuriais iš jų rimtai pasirūpinti.

— Teisingai sakai. Reikia tai padaryti, ir nedelsiant. 
Beje, ką tu pasakysi apie Dimitrovą?

— Jį buvau numatęs,— atsakė Kirkovas,— jį turėjau 
galvoje. Tai sumanus, aiškios ir sveikos nuovokos jaunuo
lis. Raštingas ir išmintingai kalba. Profsąjungų veikloje 
pasireiškė kaip puikus organizatorius.

Blagojevas pritariamai lingavo galvą. „Štai ką gali 
duoti darbininkų klasė! Neišsemiamas jėgas ji slepia sa
vyje“,— pagalvojo, o garsiai pasakė:

— Partija turi tapti proletarine ne tik iš principo, bet 
ir pagal sudėtį, joje turi vyrauti daugiausia darbininkai.

Blagojevas pakilo, pasiėmė lazdelę ir nuėjo prie durų. 
Kirkovas jį palydėjo. Prie laiptų atsisveikindamas Blago
jevas paklausė:

— Na, o kaip sekasi tau su poezija?
— Gerai, draugas Blagojevai,— atsakė Kirkovas.
— Girdėjau, kad tavo dainos klube dainuojamos. Pati

ko man. Ir melodingos, ir kovingos.
Blagojevas atsisveikino ir nukiūtino, lazdele bildėda

mas į laiptus. Kirkovas ilgai žiūrėjo jam įkandin, o pas
kui grįžo ir pasinėrė į darbą.

Georgijus Kirkovas gimė 1867 metais rugpjūčio 15 
dieną Pleveno mieste. Mokėsi Rusijoj, Nikolajeve, paskui 
Gabrove, vėliau mokėsi Vienoje, iš kur grįžo „socialisti
nių idėjų įkvėptas“. Kartu su Dimitru Blagojevu Kirko
vas tapo vienu pirmųjų socialistinio judėjimo Bulgarijoje 
organizatoriumi ir aistringu agitatoriumi. Jis taip pat
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Saulė teka, saulė leidžias,
O kalėjime tamsu;
Tik sargyba dieną naktį 
Saugo langus mūs visų. . .

Prisiminė jis Sofiją, pasivaikščiojimus su draugais, 
vakaruškas. Visur jaunimas dainuodavo šią dainą. Šioje 
„pasmerktųjų“ žmonių dainoje jie girdėjo šaukimą į nau- 
ją gyvenimą, į laisvę ir laimę, norą išsiveržti iš tamsos, 
atlikti ką nors nepaprasto, didingo.

Daina ištirpo kažkur miške, bet sieloje liko jos liūd
na melodija.

Pytą Dimitrovas nuėjo amerikiečių koledžo spaustu- 
vėn, kurios vedėju jis buvo paskirtas. Vėl įsitraukė į 
įprastinį spaustuvės darbą, tačiau sąlygos, kuriomis jis 
dabar gyveno, visiškai skyrėsi nuo ankstesnių. Pušyno 
oras, saulė, pasivaikščiojimai kalnuose — visa tai iš tie
sų labai stiprino jo sveikatą. Kaip ir Sofijoje, jis daug 
laiko skyrė savišvietai. Kas vakarą, po darbo, daug skaitė, 
darė ištraukas iš perskaitytų knygų, išsirašinėjo nesu
prantamus žodžius, neaiškias ir sunkiai suprantamas 
mintis. Išsiaiškinti eidavo pas vietos socialistų veikėją 
Borisą Chadžisotirovą. Kartu su juo, subūręs metalistų 
mokyklos mokinius, įsteigė marksizmui studijuoti ratelį.

Tuomet Dimitrovo sąsiuviniuose atsirado žodžiai: de
terminizmas, induktyvinis metodas, pridedamoji vertė, 
kaina, dialektika, hegelizmas, embrioninis periodas, kla
sė savyje, klasė sau. . . Jo dienoraštyje atsirado pavar
dės: Gorkis, Nekrasovas, Cernyševskis, Čechovas, Belins- 
kis, Nadsonas, Leonidas Andrejevas, Emilis Zola, Tolsto
jus, Dostojevskis, Gėtė. . .

Dimitrovo padedami, ir metalistų dirbtuvių mokiniai 
įsteigė ratelį marksizmui studijuoti.

Samokove dienos bėgo darbų sūkury.
Atslinko ruduo. Amerikiečių koledžo pensioną vėl už

plūdo mokiniai. Kartu su mokslo metų pradžia prasidėjo 
pokalbiai sekmadieninėj mokykloj — kiekvieną sekmadie
nį pastorius sakė poleminio pobūdžio dorovingus pamoks
lu s— prieš „naujausias materialistines sroves“.
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Pašnekesius sekmadieninėje mokykloje retai kas lan
kė. Lektoriai bambėdavo pamokslus nuobodžiai, vienodai: 
jie įkyrėdavo mokiniams.

Kartą atėjo pasiklausyti ir Dimitrovas. Tą vakarą tu
rėjo kalbėti geriausias lektorius, garsėjęs mieste savo 
oratoriniais gabumais. Salė, kaip niekad, buvo perpildy- 
la. Liesas, plikagalvis, švariai nusiskutęs pamokslininkas 
kalbėjo, stovėdamas katedroje. Jo balsas skambėjo tvir- 
lai, kartkartėmis jis grūmojančiai pakeldavo ranką ir nu- 
stebindavo citatomis suglumusius klausytojus. Tuo jis 
lyg ir norėjo parodyti, kad materializmo teorija — jam 
lai vieni juokai. Jis bemat sukritikuodavo ją, laidydamas 
aštrų sąmojį, iš kurio tik pats ir juokdavosi. Žiūrėdami 
į įsikarščiavusį ir įtūžusį pamokslininką, nesusivokian- 
lieji manydavo, kad Karlas Marksas ir Čarlzas Darvinas 
jo priešai.

— Cituosiu Čarlzą Darviną,— tarė jis.— Ką gi sako 
Čarlzas Darvinas, su kuriuo mes turėjome laimės pole
mizuoti? Čarlzas Darvinas sako.. .

Užsimerkęs pamokslininkas atmintinai citavo ištisas 
pastraipas. Publika žiūrėjo į jį užgniaužusi kvapą.

Čarlzas Darvinas buvo sunaikintas. Išmušė Karlo 
Markso valanda.

— Ką gi iš tikrųjų sako komunistinės evangelijos kū
lėjas, „Kapitalo“ autorius Karlas Marksas? Jis sako, kad 
Imtis nulemia sąmonę, o ne atvirkščiai. O ką mes sako
me? „Būties“ knygos antrajame skyriuje yra parašyta: 
„Sukūrė viešpats dievas žmogų iš saujos žemės, įkvė
pė jam gyvybės alsavimą, ir tapo žmogus gyva siela“. O 
Diliau tam pačiam skyriuje pasakyta: „Ir sako viešpats 
dievas: bloga žmogui būti vienam, sutversim jam į jį 
panašų pagalbininką. . Ir suteikė viešpats dievas žmo- 
p,ni gilų miegą, ir kai jis užmigo, išėmė jam šonkaulį ir 
lą vietą vėl užpildė kūnu. O iš to šonkaulio viešpats die
vas sutvėrė moterį ir atvedė ją žmogui. Žmogus tarė: „čia 
mano kaulo kaulas ir mano kūno kūnas, ji vadinama žmo
n a  lodei, nes priklauso savo vyrui“.

Publika įtemptai klausėsi pamokslininko kiekvieno 
Žodžio.
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— Ką gi iš tikrųjų sako Čarlzas Darvinas ir kaip sa
vo materialistinę teoriją grindžia Karlas Marksas? „Žmo
gus,— teigia Darvinas,— išsivystė iš beždžionės“. „Ma
terija,— prideda Karlas Marksas,— gyvenimo pradžia ir 
pabaiga“. O ką sakome mes?

Pamokslininkas vėl prisimerkė, sukryžiavo ant krū
tinės rankas ir toliau kalbėjo:

— Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą ir į 
save panašų.. . Dvasia yra pasaulio pradžia ir pa
baiga. ..

Kambaryje pasidarė tvanku. Pravėrė langus. Pamoks
lininkas buvo patenkintas. Retkarčiais jis iš kišenės iš
sitraukdavo nosinę ir nusišluostydavo lūpas. Bet štai jis 
tarė „Amen“ ir nuėjo nuo katedros. Dabar j pašnekesį 
galėjo įsitraukti ir klausytojai. Paprastai jie varžydavosi 
ir mažai keldavo klausimų. Kai kurie bevelijo verčiau iš
eiti pakvėpuoti tyru oru. Tačiau tą dieną sekmadieninėje 
mokykloje atsitiko kažkas nepaprasta. Jaunas spaustuvės 
vadovas, sėdėjęs paskutinėje eilėje, atsistojo ir paklausė:

— Ar yra girdėjęs lektorius apie paskutinius mokslo 
pasiekimus geologijos srityje ir ar žino ką nors apie ne- 
andartalietį? Tai vienas klausimas. O kitas: kokias galima 
padaryti socialines išvadas iš biblijos legendos, kuri 
skelbia, kad moteris yra priklausoma nuo vyro, ir ar gali 
tai būti pateisinta šiuolaikinės visuomenės požiūriu, kuri 
kovoja už moterų lygiateisiškumą visose gyvenimo sri
tyse? Ir trečias: kodėl lektorius nieko neužsimena apie 
Ernsto Hekelio embrioninę teoriją, kuri taip pat yra 
nepaneigiamos Darvino teorijos apie rūšių kilmę, o ypač 
žmogaus atsiradimą, įrodymas. Kodėl lektorius nieko 
nekalbėjo apie rūšių atranką kovoje už būvį ir kaip ga
lima ką nors įrodinėti biblijos tekstu, kuris pats reika
lingas įrodymų?

Klausytojai nejučiomis atsigręžė į jauną spaustuvi
ninką.

— Iš kur toks atsirado? — klausinėjo jie.
Lektorius nervingai užsirašinėjo klausimus, išdidžiai

šypsodamasis.

38



■ Ar neturit daugiau klausimų? — paklausė jis Di- 
mitrovą.

— Neturiu.
— Gal dar kas nors turi?
— Ne,— atsakė kažkuris iš salės,— pakaks ir šitų.
— Pono Dimitrovo klausimai mums ne nauji. Ne pir

ma sykį mes susiduriame su jais. . . Taigi pradėsim.
Pamokslininkas atsistojo prie katedros, atsivertė bib

lija ir pradėjo.
„Apaštalų darbų“ trisdešimt aštuntajame skyriuje pa- 

i ašyta...
— Bet kaip galima savo tezes įrodinėti tuo, kas pats 

reikalauja įrodymų? — nutraukė jį Dimitrovas.— Jūs 
likrąjį mokslą su daugelio amžių patyrimu norite neži
nia kieno parašytais žodžiais paneigti, prieštarauti šiam 
mokslui?

— Ponas Dimitrovai,— pakėlė balsą pamokslinin- 
Inis,— dievo apreiškimas — tai dogmos, kurios viską įro
do. Čia jūs visiškai nekompetentingas, ir jūsų argumen- 
Ilis laikau provokaciniais... Aš tiesiog nesuprantu, kaip 
Minsiu vadovybė tokius bedieviškus klausimus leidžia 
kelti, girdint mokiniams. Aš jus prašau, ponas Dimitrovai, 
duoti klausimus, nesityčiojant iš šventojo rašto. Jei būtų 
cituojama mokslininkų ir filosofų veikalai, tai aš galėčiau 
pacituoti tokį filosofą kaip Berklis. Bet tai būtų nukrypta 
nuo mūsų pagrindinio uždavinio. Vadinasi!

Pamokslininkas vėl užsimerkė, ir iš jo lūpų pabiro 
(dtatos iš biblijos. Pagaliau, manydamas savo atlikęs, jis 
užvertė bibliją ir baigė susirinkimą. Kai klausytojai iš- 
isl<irstė, pamokslininkas nukėblino pas mokyklos rekto- 

liii ir ilgai kalbėjosi su juo apie pavojingą oponentą.
Visame miestelyje tik ir buvo kalbama apie pašneke

sį sekmadieninėje mokykloje. Nuo tol buvo daugiau 
.iisidomėta paskaitomis. Salėje vos tilpdavo klausyto- 
1.1 i. Kildavo karšti ginčai. Dimitrovą vadovybė keletą 
I, ari ii prašė nedalyvauti juose, bet, nieko nepešusi, pa
gilinu pareiškė, kad jam spaustuvėje nėra vietos.

Dimitrovas liko be darbo ir vėl persikėlė į Sofiją.
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PAS ŠACHTININKUS

Seimą didėjo. Dabar jau augo aštuoni vaikai: Geor
gijus, Magdalena, Nikola, Liubomiras, Kostadinas, Bori
sas, Todoras ir Elena. Gausi ir linksma buvo Dimitrovų 
šeima.

Paraškeva, pasilenkusi staklėse, audė, nes reikėjo 
rengti vaikus, vyrą ir save. Liesutė, juodbruvė, didelė
mis juodomis akimis, iki alkūnių pasiraičiusi rankoves, 
j plaukus įsisegusi gėlytę, ji atrodė tarytum sutverta 
darbui ir džiaugsmui. Kvartalo gyventojai ją gerbė. Ei
davo pas ją patarimų ar šiaip pasišnekėti. O ji kiekvie
nam pakišdavo gerą žodį.

Dimitras kiauras dienas nepakeldavo galvos nuo 
siuvinio. Taisė senas ir siuvo naujas kepures. Kartais 
darbo imdavosi į namus.

Vaikai paūgėję eidavo mokytis amato. Kai kurie su
kūrė savo šeimas ir atsiskyrė nuo tėvų. Prie senių liko 
Kostadinas, Elena ir Todoras. Nikola išvažiavo Rusijon, 
įsidarbino knygrišiu Odesoje. Jis norėjo dirbti ir moky
tis, bet caro valdžia už revoliucinę veiklą jį suėmė ir iš
trėmė Sibiran. Pergąsdintas tėvas rūpinosi, kad sūnų 
išlaisvintų, bet tas atsakė jam iš kalėjimo: „Jei tu nori, 
tėte, kad aš nusižudyčiau, tai stenkis, kad mane išlais
vintų. .. Aš ne nusikaltėlis, kad carą prašyčiau pasigai
lėjimo“. Nikola mirė džiova Sibire 1917 metais prieš pat 
Spalio revoliuciją.

Grįžęs iš Samokovo, Georgijus vėl dirbo spaustuvė
je. Gyveno pas tėvus, bet jau buvo savarankiškas, nepri
klausomas šeimos narys. Visuomeninis ir politinis dar
bas jo gyvenime užėmė svarbiausią vietą, ir tuo niekas 
nesistebėjo. Iš pradžių jis buvo išrinktas spaustuvės dar
bininkų profsąjungos kontrolės komisijos nariu, kur jis 
išvystė didelę veiklą. Paskui 1904 ir 1905 metais buvo 
išrinktas Sofijos partinės organizacijos sekretoriumi. 
Tuo pat metu jis buvo išrinktas Bulgarijos Bendrosios 
darbininkų profsąjungos reikalų valdytoju. Štai tąsyk 
Dimitrovas ir dirbo mažame partijos klubo kambarėlyje 
kartu su Georgijum Kirkovu.
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Dimitrovas kiekvieną vakarą iki vėlumos išbūdavo 
partijos klube: reikalai, susirinkimai, susitikimai, pašne
kesiai. Trūko laiko. Straipsnius ir pranešimus iki išnaktų 
ruošdavo. Tuomet Georgijui padėdavo sesuo Magdalena. 
Georgijus diktuodavo, o ji rašydavo.

1905 metais kilo pirmoji Rusijos revoliucija. Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai sukilo, kad nuverstų liaudies 
engėją ir kraugerį — carą. Rusijos revoliucija buvo pa
vyzdys daugelio šalių darbininkams. Sukilo į kovą prieš 
lironus ir Bulgarijos darbininkai. Ėmė drąsiau reikalau- 
li iš šeimininkų, kad padidintų darbo užmokestį, pagerintų 
butų sąlygas, įvestų astuonių valandų darbo dieną, žmo
niškai elgtųsi su darbininkais. Visoje Bulgarijoje kilo 
streikų banga*.

1906 metų birželio 18 dieną Pernike prasidėjo didelis 
šachtininkų streikas. Pernikas tada skendėjo dūmuose :r 
Ivaike, anglies ir šlako dulkėse. Žmonės gyveno sunkiai. 
Kasmet iš artutinių kaimų čia atvykdavo ieškoti darbo 
jauni, sveiki valstiečiai vaikinai, o per trumpą laiką 
nuo darbo šachtose jie tapdavo sukriošusiais seniais. Jie 
badmiriaudavo, neišsimiegodavo, gyveno tamsiose, ap
griuvusiose lūšnose. Viršininkų keiksmai, o kartais ir 
smūgiai, krisdavo ant jų galvų. Jiems buvo uždrausta 
(urėti savo profesinę sąjungą, kuri gintų jų interesus. 
Ir štai 1906 metų birželio 18 dieną jie išlindo iš šachtų 
ir pareiškė, kad negrįšiu į darbą, kol nebus patenkinti 
jų reikalavimai.

Tą pačią dieną jie kreipėsi į partijos CK ir į Bendrą
ją darbininkų profesinę sąjungą Sofijoje, prašydami at

* 1905 metais, išrinkus Dimitrovą Bendrųjų profsąjungų reikalų 
valdytoju, jis meta darbą spaustuvėje ir visas pasineria j visuome
ninį darbą. Bulgarijos darbininkų klasė įgyja talentingą streikų 
kovos vadovą ir organizatorių. Savo straipsnyje teoriniame partijos 
organe žurnale „Novo vreme“ 1906 metų gegužyje jis rašo:

„Darbininkų socialistinių organizacijų Įtakoje- dažni streikai, anks- 
i imi buvę beveik tiktai stichinio darbininkų nepasitenkinimo prieš be- 
•„•ilkį kapitalistų išnaudojimą išraiška, pastaruoju metu vis labiau 
įgyja organizuotos kovos už darbo sąlygų pagerinimą pobūdį ir yra 
puiki darbininkų klasinio auklėjimo mokykla“.

Kitame straipsnyje jis vėl pabrėžia, kad būtinai reikia „dabar- 
luij -stichinį judėjimą paversti sąmoningu, organizuotu judėjimu“.
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siųsti streiko vadovą. Partija ir profsąjunga pasiuntė 
Georgijų Dimitrovą.

Šachtų vadovybei iš pradžių atrodė, kad konfliktą 
likviduoti lengva ir paprasta, bet streikas plėtėsi, pasi
piktinimas didėjo. Žmonės laukė partijos pasiuntinio. At
rodė, visas Pernikas susirinko geležinkelio stotyje. Pe
rone ir aplinkui stoviniavo žmonės. Čia buvo streikinin
kai, jų žmonos ir vaikai. Visi, kurie buvo pasiryžę mirti 
arba nugalėti.

Tolumoje, iš Sofijos pusės, pasigirdo garvežio švil
pukas. Štai jau pasirodė pirmieji vagonai. Žmonės puo
lė prie geležinkelio bėgių. Policija bandė sulaikyti, bet 
greitai ištirpo minioje, supratusi, kad apie „tvarką“ ne
gali būti ir kalbos.

Atpūškavo traukinys. Esantys perone susidomėję 
klausinėjo: „Kas jis? Kur jis?“ Iš paskutinio vagono iš
lipo jaunuolis su kepure, mėlynu darbininko kostiumu. 
Perone nuaidėjo „valio“. Tūkstančiai rankų išsitiesė 
partijos pasiuntiniui. Nusiėmęs kepurę, Dimitrovas 
džiaugsmingai sveikinosi su pasitikusiais jį šachtinin
kais. O paskui šachtininkai,’ iškėlę jį ant rankų, nunešė 
į aikštę, už stoties. Tenai, atsistojęs ant aukštos plat
formos, Dimitrovas kreipėsi į žmones:

— Brangūs Perniko šachtininkai! Bulgarijos social
demokratų darbininkų siaurųjų socialistų partijos Cent
ro Komitetas ir Bendrosios darbininkų profesinės sąjun
gos Centro Komitetas pavedė man pasveikinti jus, pa
skelbus streiką.

Kažkuris šūktelėjo „valio“, bet Dimitrovas davė ženk
lą nutilti ir toliau kalbėjo apie grobstymą ir savivalę 
šeimininkų, apie skurdą, kuriame gyvena ir miršta šach
tininkai. Jo žodžiai buvo paprasti ir suprantami. Žmonės 
pirmą kartą girdėjo užuojautos ir pritarimo žodžius. Jis 
pabrėžė, kad šachtininkams reikia įkurti savo, darbinin
kų, profsąjunginę organizaciją, kuri gintų jų reikalus. 
Priminė, kad kova bus sunki, bet reikia kovoti iki visiš
kos pergalės. Kalbėjo, kad nuožmioje klasių kovoje jie 
neturi ko netekti, išskyrus savo grandines, ir vėl kvietė 
kovoti iki galo, iki visiškos pergalės.
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Kai Dimitrovas baigė kalbą, šachtininkai jį vėl ant 
rankų nunešė į savo gyvenvietės centrą, dainuodami re
voliucines dainas, šaukdami ,,valio“. Pakeliui j eiseną 
jsiliedavo vis naujų ir naujų žmonių. Bandė įsikišti rai- 
loji policija. Bet minia didėjo ir jau jokia jėga negalėjo 
jos sustabdyti.

Tą pačią dieną Dimitrovas sukvietė streiko komite- 
tą ir išsamiai apsvarstė uždavinius, kuriuos turėjo iš
spręsti streikas.

— Jei mes savo kovos nepaversime organizuota, jei
gu kartu su ekonominiais klausimais neiškelsime ir po- 
litini ii,— kalbėjo jis,— tai mūsų kova neduos reikiamų 
rezultatų. Norint įgyvendinti iškeltus tikslus, pirmiausia 
reikia įsteigti savo šachtininkų sąjungą, kovinę kalna
kasių organizaciją. . . Visa darbininkiškoji Bulgarija de
da viltis į jus! Jokių svyravimų! Jokių nuolaidų! Kova 
iki galo! Kova iki galutinės pergalės!

Trisdešimt penkios sunkios, alkanos kovos dienos.
Nenusileido šachtininkai, nenusileido ir šachtų di

rekcija.
Kas nugalės? Dimitrovas apsigyveno šachtininkų 

miestelyje, įsteigė jų kovinį štabą. Darbininkai nesileido 
j šachtas. Administracija bandė aplinkiniuose kaimuose 
ieškoti valstiečių, kuriais norėjo pakeisti streikuojančius, 
bet valstiečiai atsisakė dirbti. Ir netgi ėmė tiekti strei
kuojantiems darbininkams maisto produktus. Tai dar la
biau siutino savininkus. Prasidėjo suėmimai, mušimai, 
prievarta. . .

Liepos 4 dieną buvo suimtas Dimitrovas. Į vidaus rei
kalų ministeriją pasipylė daugybė protestų. Darbininkai 
savo pasiekė. Dimitrovas buvo paleistas. Streikas tebevy
ko. Telegramos, laiškai, derybos su direkcija ir ministe- 
rija — Dimitrovo visur buvo pilna. Jis rašė vidaus rei
kalų ministrui: „Darbininkų komisija padarė tam tikrų 
nuolaidų, kad būtų streikas nutrauktas, sutikusi pradėti 
darbą, remiantis priimtais reikalavimais ir jūsų duotais 
pažadais. Dabar streikininkai laukia jūsų atsakymo. Pri
menu jums, kad, jeigu jūs neištesėsite savo pažadų, dar
bininkai pasiryžę nesvyruodami vėl tebestreikuoti dėl sa-
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vo reikalavimų ir netgi ateis į Sofiją įrodyti savo valią 
ir įtikinti jus ir kitus, kad šachtų direkcija jus suklaidi
no dėl streiko pobūdžio, vadindama jį „javapiūtiniu“*. 
Ne, šiame streike dalyvauja visi šachtų darbininkai, šis 
streikas — tai direkcijos nepakenčiamos savivalės ir bai
sių darbo sąlygų neišvengiama pasekmė.

Šachtininkai iškovojo, kad jų reikalavimai būtų įgy
vendinti: įsteigė savo profesinę organizaciją, įkūrė savo 
laikraštį, kurio redaktoriumi tapo Georgijus Dimitrovas.

Partijos XIII suvažiavimas dėl Perniko šachtininkų 
streiko priėmė specialią rezoliuciją. Joje suvažiavimas 
sveikino šachtininkus, pareiškė savo pasididžiavimą jų 
didvyriška kova, ragino energingiau stiprinti profsąjun
gas, per jas ruoštis dar veikliau dalyvauti bendroje dar
bininkų klasės kovoje už savo idealo — socializmo — 
pergalę.

Po Perniko streiko apie Dimitrovą buvo kalbama vi
soje Bulgarijoje. Didėjo jauno darbininkų veikėjo šlovė. 
Partijos XIII suvažiavime jam buvo pavesta paruošti re
zoliucijas organizaciniais klausimais, dėl partinės agita
cijos ir propagandos, o Bendrosios darbininkų profesinės 
sąjungos III suvažiavime jis padarė pranešimą dėl strei
kų organizavimo.

Po tų įvykių praėjus keturiasdešimčiai metų, 1946 me
tais birželio 2 dieną Georgijus Dimitrovas vėl atvyko 
į Perniką pas savo senuosius draugus šachtininkus. Pri
simindamas šlovingąją praeitį, jis kalbėjo:

— Virš Perniko tvyrojo tamsi be prošvaisčių naktis. 
Pernikas buvo nedidelė tamsos, vergovės ir baisaus skur
do karalystė. Šachtininkai buvo visiški beteisiai, kentė 
šachtų direkcijos, reakcingų inžinierių ir reakcingiausios 
valstybinės valdžios neribotą prievartą ir savivalę. . . Per 
tuos keturiasdešimt metų daug pergyveno mūsų šachti
ninkai: jie patyrė laimėjimų ir nesėkmių. Jie sudėjo daug 
aukų. Perniko šachtininkai nepalūžo fašistinio režimo 
metais. Sukandę dantis, suspaudę kumščius jie kasė ang

* Derliaus ėmimo metu dalis šachtininkų, kilusių iš kaimo, eida
vo javapjūtei. Štai tokia javapiūte šachtų direkcija ir bandė paaiš
kinti Perniko šachtininkų visuotinį streiką.
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lį po žeme, bet tuo pat metu kartu su Bulgarijos liaudi
mi kasė duobę fašistinei diktatūrai. Perniko šachtininkai 
taip pat labai veikliai dalyvavo istoriniuose rugsėjo de
vintosios įvykiuose. Rugsėjo devintoji buvo pergalė, di
delė Perniko šachtininkų pergalė.

Šioje niūrioje karalystėje Dimitrovas pirmas uždegė 
laisvės ir nesutaikomos kovos fakelą*.

DRAUGĖ

Kartą j partijos klubą atėjo jauna svetimšalė. Sakėsi 
esanti Liubica Ivoševič iš Serbijos, Kragujevaco miesto. 
Ji buvo nedidukė, liesutė, jos didelėse akyse atsispindėjo 
tylus liūdesys. Jauna darbininkė atvyko į Sofiją ieškoti 
darbo. Ji buvo moteriškų baltinių siuvėja. Jaunoje Bul
garijos sostinėje jos profesijos žmonių buvo reta. Ji pra
dėjo dirbti madų ateljė, miesto centre.

Partijos klube Liubica Ivoševič netrukus susipažino 
su jaunais socialistais. Tai buvo įdomūs žmonės: jie 
daug ginčydavosi ir svarstydavo įvairiausius klausimus. 
Kai kurie iš jų buvo gimnastikos draugijos nariai, kiti 
dalyvavo darbininkų chore arba orkestre, treti pasirodė 
esantys deklamatoriai ir artistai, ketvirti — poetai. Liu
bica Ivoševič šia jaunųjų draugija buvo sužavėta. Jai

* Keletui mėnesių praslinkus po Perniko angliakasių streiko Di- 
mitrovas taip jį įvertino:

„Tarp nuolatinių mažų streikų prieš nepakeliamą kapitalistinį 
darbininkų išnaudojimą birželio 13-ąją paskelbtas Perniko šachtinin
kų streikas savo plačiu užmoju ir nepaprasta reikšme patraukė dė
mesį ir iškovojo visos organizuotos ir sąmoningos darbininkų klasės 
simpatijas ir baisiai įsiutino jos priešus...

Perniko streikas...  privertė buržuazinę valstybę parodyti savo 
iikrąjį veidą — kad ji darbininkų klasės pavergimo ir išnaudojimo or
ganizacija. Jis nuplėšė kaukes nuo visų buržuazinių partijų ir demas
kavo jas, kaip darbininkų išsivadavimo judėjimo priešus. Ir kartu 
•streikas daug prisidėjo organizuojant ir auklėjant darbininkų klasę. 
Perniko streikas ypatingai daug davė patiems šachtininkams. Jis išve
dė juos iš nuolankaus paklusnumo kapitalistiniam jungui, išjudino ir 
įtraukė į sąmoningai kovojančios ir organizuotos darbininkų klasės 
eiles. Jis padėjo tvirtą pagrindą šachtininkų judėjimui ir nukreipė jį 
tie lik į išnaudojimo apribojimą, bet ir į visišką darbininko išvadavimą 
nuo šiuolaikinės kapitalistinės vergijos. Todėl šiuo požiūriu Perniko 
streikas — nepaprastai svarbi socialdemokratijos pergalė Bulgarijoje“.
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buvo artimos šių jaunuolių svajonės. Ją pačią žavėjo- 
poezija. Sykį vakaro metu ji perskaitė serbų kalba savo- 
eilėraštį:

Tamsi prastuolė aš,— kam slėpti tai?
Лк ten, kur daigui skaudžiai dusti tenka,
Kur veisiasi pelėsiai, žudantys slapiai,
Kur sambrėškos šešėliai nepatenka.

Publika buvo nustebinta: „Kas ji tokia? Iš kur?“ Poetė 
deklamavo toliau. Pritarimo audra buvo sutiktos jos pa
skutinės eilės:

Tamsi prastuolė aš ir engiama,
Bet lai visi sužino, lai sužino,
Kad, vėliavą kovos prieš tamsą nešdama,
Išskleistu laisvės žiedą purpurinį.

Jauną svetimšalę greitai darbininkai perprato ir ėmė 
gerbti. Klube draugiškai ją vadindavo Liuba. Siuvėjų pro
fesinė organizacija išrinko ją savo sekretore ir laikraščio 
„Šivaški rabotnik“ redaktore.

Su ja susipažino ir Georgijus Dimitrovas. Tada jis bu
vo visai jaunas. Dažnos iškylos, kurias Sofijos apylinkėse 
organizuodavo profesinė organizacija, padėjo jiems susi
draugauti. Liubica Ivoševič išsiskirdavo iš kitų darbinin
kių. Ji laisvai kalbėjo vokiškai, daug skaitė, veikliai daly
vavo darbininkų judėjime, negailėdama nei sveikatos, nei 
savo jaunystės. Apie tai jos eilėraštyje buvo sakoma:

Kol žemėj vergai engiami vis dejuos,
Kol jungą teks vilkti jiems sunkų be galo,
Kovos vėliava vis aukščiau plevėsuos 
Už laisvę, už liaudies šviesesniąją dalią.

Ir laikas ateis, vergai nusišypsos,
Ir širdys, tiek vargusios, liausis vaitoję,

Tą dieną nušvis ir jau švies visados 
Tėvynėj laisvojoje saulė laisvoji.*

* Kai sykį, ■ 1920 metais, Dimitrovas atsitiktinai pamatė Jugosla
vijos komunistiniame žurnale ,;Budučnost“ Liubicos Ivoševič eiles, jis 
jai parašė entuziastingą laišką:
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Dar vaikystėje likusi našlaitė, Liubica gyveno Kragu- 
jevace pas savo tetą. Sunkus buvo gyvenimas. Vienoje pra
mokusi siuvėjos amato, Liubica nusprendė nebegrįžti pas 
tetą, išvykti iš Serbijos. Taip Liubica atsidūrė Sofijoje. Ne
trukus ji ištekėjo už Dimitrovo.

Dimitrovo tėvai savo name, pagal seną turkų paprotį 
apdengtame čerpėmis, užleido jaunavedžiams du kamba
rius. Gražiai sutvarkytame kieme, už medinės tvoros, augo 
aukštas šilkmedis. Vasarą visa šeima mėgo pasėdėti jo 
pavėsyje. Dimitrovo darbo kambarys buvo kuklus: prie lan
go stalas, ant sienų — Karlo Markso ir Fridricho Engelso 
portretai. Ir knygos, visur knygos: ant stalo, knygų spin
tose — ir kambaryje, ir koridoriuje. Knygos buvo jaunos 
šeimos geriausi draugai. Salia bulgariškų, čia buvo rusiš
kos bei vokiškos knygos.

Liubica savo gyvenimą paaukojo Dimitrovui. Ji eidavo 
su juo į susirinkimus ir mitingus, kiek galėdama padėjo 
jam gyvenime. Jos padedamas, Dimitrovas mokėsi vokiečių 
kalbos.

Po daugelio metų, kai jau Liubica buvo mirusi, Dimit
rovas apie ją rašė: „Ketvirtį amžiaus ji žengė su manimi 
dygliuotu proletarinio revoliucionieriaus keliu, ėjo nepa
prastai tvirtai ir ištvermingai, giliai tikėdama socializmo 
teisumu ir šio didžio reikalo pergale“.

PAKILIMAS

Bendrosios darbininkų profesinės sąjungos reikalų val
dybos kanceliarija buvo kukliuose Darbininkų klubo na
muose Caro Simeono gatvėje. Tai kambarėlis, kurį juokais 
vadindavo „vištide“. Be stalo ir kėdės, ant kurios sėdėjo 
sekretorius, kitokių patogumų nebuvo. Virš durų kabojo 
kalendorius ir Karlo Markso portretas. Dimitrovas čia atei
davo anksti rytą. Darbų buvo daug: peržiūrėti paštą, su-

„Su tikru pasigėrėjimu perskaičiau tris tavo eilėraščius. Ypatingai 
sužavėtas eilėmis „Prastuolė aš!“ Tavyje, kaip reta, jungiasi poetas 
Ir revoliucionierius, poezija ir gyvenimas, stiprus ir gilus poetiškas 
Jausmas ir gyvenimiška patirtis, tu gerai pažįsti gyvenimą ir supranti 
proletariato ir darbo žmonių kovą“.
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sirinkimų, mitingų, streikų protokolus, rezoliucijas, pa
bendrauti su darbininkais. Tačiau tai netrukdė jam toliau 
mokytis, šviestis. Ant stalo visuomet gulėdavo vokiečių 
kalbos gramatika, rusų kalbos žodynas, zoologijos, bota
nikos, chemijos ir psichologijos vadovėliai.

Jaunas partinis veikėjas ne kartą kalbėdavo darbo 
draugams apie pagrindinius partijos uždavinius:

— Svarbiausias mūsų partijos uždavinys — tai išsau
goti jauno darbininkų judėjimo nepriklausomumą nuo „ob- 
ščedelcų“, suteikti darbininkų judėjimui ryškų klasinį po
būdį. Mūsų pagrindinis uždavinys ir tikslas — patraukti į 
savo pusę ir sutelkti mūsuose atsirandančią industrinę 
darbininkų klasę. Mums reikia suorganizuoti galingą pro
letarinį judėjimą miestuose. Jis bus mūsų partijos svar
biausias ramstis.

Dimitrovas savo pavyzdžiu rodė, kaip tai įgyvendinti 
praktikoje, pačiame gyvenime. Visur, kur būdavo darbi
ninkų, kur virdavo kova, ten ir Dimitrovas: Sofija, Plov- 
divas, Gabrovas, Varna, Rusa, Sumenąs, „Perniko“, „Pla- 
kalnicos“, „Corno More“ šachtos...

Apie Dimitrovą visur buvo kalbama: vieni su pagarba 
ir meile, kiti su pykčiu ir neapykanta. Gyvenimas Dimitro- 
vų šeimoje pasidarė neramus. Dažnai, Georgijui grįžus iš 
susirinkimų, tėvas susirūpinęs sakydavo:

— Ryt neik.
Sūnus juokavo:
— Iki aušros, tėte, niekur neisiu.
Ne kartą tokie pat pokalbiai vykdavo su motina:
— Aš negaliu klausytis, kai tu kalbi apie susirinkimus, 

man baisu.
— Kodėl baisu, mama? Juk aš juose sakau tiesą.
— Sakai tiesą, bet žmonės jos nemėgsta.
— Ne žmonės, o buržuazija nemėgsta, mama. Mes tu

rime savo tiesą sakyti visiems atvirai. Tegu visi ją girdi, 
visi supranta mūsų tiesą.

Georgijaus žodis šeimoje buvo svarus, su Georgijum 
skaitėsi, jį gerbė broliai ir seserys. Visa tai džiugino motiną.

Kartais tarp Georgijaus ir brolio Kostadino, kuris buvo 
pasukęs plačiųjų socialistų keliu, kildavo ginčų.
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— Kodėl tu eini prieš savo interesus?— sakydavo jam 
Georgijus.— Argi galima vienu metu tarnauti dievui ir 
mamonai? Kaipgi tu nesupranti, kad tik mūsų klasė, dar
bininkų klasė, nuosekliai kovoja už socializmą? Jokios 
derybos su buržuazija, jokie kompromisai, j kuriuos taip 
linksta „obščedelcai“, mums nepadės. Nereikia norėti, kad 
ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika. Pasitrauk, kol. nevėlu 
nuo plačiųjų, nebūk buržuazijos pasturlakų.

Kai kada į jų ginčus įsikišdavo motina:
— Nesibarkite, vaikai. Visi jūs iš to paties kelmo iš

spirti.
— Na, čia, mama, ne visiškai taip. Tarp išspirtųjų yra 

skirtumas,— sakydavo Georgijus.
Tada motina kreipdavosi į kitą sūnų:
— O tu, Kosta, nesispyriok. Eik išvien su Georgijum, 

juk jūs broliai...
— Čia tai teisingai! — nepiktai kibdavo Georgijus.— 

Neprivalome skirtis. Mes ne tik broliai kraujo, bet ir liki
mo. . .

Po tokių pašnekesių Georgijus galvodavo apie motiną: 
„Ji išmintinga, žino, kada ir ką pasakyti. Nors ji gerai 
ir nesusigaudo mūsų reikaluose, bet širdimi ji su mumis, 
su mūsų tiesa“.

Po kiek laiko Kosta pritapo prie brolio. Netgi ir Lena, 
jauniausioji sesutė, linko prie Georgijaus. Ją dažnai maty
davo kieme vaikštant su raudonu skudurėliu ant lazdos. 
Georgijus tada iškeldavo ją ant rankų ir šaukdavo:

•— Šaunuolė, Lenočka!
— Ko šūkauji? — įsikišdavo motina.— Jau ir iš Lenos 

nori padaryti vėliavininkę?

Susirinkimus, kuriuose kalbėdavo Dimitrovas, ėmė lan
kyti slapti policijos agentai. Dimitrovą ėmė sekti. Sykį Di
mitrovas kalbėjo Nadeždos kaime, netoli Sofijos. Skaitykla 
buvo pilnut pilnutėlė. Kalbėtojas pasakojo apie moterų ir 
vaikų išnaudojimą fabrike, apie tai, kad dėl to fiziškai ir 
dvasiškai išsigimsta darbo žmonės ir turtėja jų šeimininkai.

Kol Dimitrovas kalbėjo, policininkai apsupo skaityklą. 
Bandė įeiti, bet per minią nepavyko prasibrauti. Tada vie-
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nas sumanesnis policininkas nusprendė įlipti pro langą. 
Tačiau langas pasirodė su geležinėmis grotelėmis. Polici
ninkas užsirioglino ant palangės.

— Georgijau Dimitrovai, nutilk!
Dimitrovas žvilgtelėjo į įtūžusį policininką ir nusi

šypsojęs toliau kalbėjo. Policininkas vėl užmaurojo:
— Nutilk, Dimitrovai!
— Truputį kantrybės, ponas! — atsakė Dimitrovas.— 

Žmonės atėjo manęs pasiklausyti. Kai baigsiu, nutilsiu.. .
Lange pasirodė kitas policininkas, ilgaūsis, su už

maukšlinta ant šono kepure. Didžiulėmis rankomis jis 
pradėjo laužti geležinių grotelių virbus, bet kai jam nepa
vyko, subaubė storu balsu:

•— Georgijau Dimitrovai! Tu suimtas. Rankas aukštyn! 
Ar girdi?

— Girdžiu, bet pakentėkite, vyresnysis ponas. Kai baig
siu, pats išeisiu. . . Tada, jei jūs, meldžiamasis, panorėsite 
kalbėti, prašom...

— Saudysim!
— Be reikalo, ponas, dar šiek tiek kantrybės.
Išdaužytame lange jau kėksojo keturios policininkų

fizionomijos. Dimitrovas vis kalbėjo.
Policininkai aprimo, nusirepečkojo nuo palangės ir ėmė 

laukti, kada baigs.
Dimitrovas ilgai kalbėjo. Ūsuotasis policininkas neteko 

kantrybės. Jis vėl užsikėblino ant palangės ir nusprendė 
veikti. Išsitraukė pistoletą ir nusitaikė į kalbėtoją.

— Ar nenutilsi tu pagaliau, Dimitrovai?
Kalbėtojas pasisuko, į jo veidą buvo atkreiptas pisto

leto vamzdis. Policininkas įnirtęs įsispoksojo į kalbėtoją. 
Kas gi tai? Tribūnoje stovėjo visai nepažįstamas žmogus. 
Policininkas, netikėdamas savo akimis, paklausė draugą:

— Kaip jums atrodo, čia Dimitrovas, ar kas nors kitas?
Kalbėtojas atsakė:
— Dimitrovas seniai išėjo. Neieškokite jo, vis vien ne

rasite!
Keletą dienų policininkai ieškojo Dimitrovo. Buvo už

ėję į jo namus. Juos pasitiko motina. Paraškeva jau buvo
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Л>r;iI lįsi prie tokių vizitų. Įr šį kartą ji plačiai atvėrė du- 
it . policininkams.

Prašom! Ko ieškote?
Tavo sūnaus.
Aš turiu daug sūnų. Kurio būtent?
Tu iš tiesų turi daug sūnų, bet iš jų tik vienas dy

kinėtojas ir netikša.
Atleiskite, ponas viršininke. Vadinasi, ir kiti mano 

и 11 n s tokie patys.
- Žiūrėk, pasisaugok! — prigrasino stražnikas ir pra- 

įlėjo kratą.
Kur paslėpei? Sakyk!

.Ii parodė jiems kambarį, virtuvę:
Ieškokite!

Policininkai landžiojo į palovį, beldė į seną aprūdiju- 
• i.i krosnį. Pagaliau motina atidarė jiems podėlį, kur bu
vo laikoma duona, :r tarė:

- Pažiūrėkite ir čia, ponas viršininke, kad paskui ne- 
■.akytumėte, jog jį paslėpėme... Geriau žiūrėkite!

- Tu, tetule, atrodo, iš mūsų tyčiojies. Žiūrėk, pakliū- 
■ i ir tu į kalėjimo kamerą!

Mes dar nuo turkų laikų prie to esame pripratę.. .— 
ai sakė Paraškeva.

Policininkai vis naršė po visus namų kampus. Vienas 
u impštė ant stalo ir ėmė kardu baksnoti lubas. Užtiko 
l.imsią kvadratinę angą, iš kurios dvelktelėjo šaltis.

Kas ten, pastogė?
Pastogė.
Ar nėra ten ko nors?
Patikrinkite, ponas viršininke,— pasakė Liuba,— 

■.lai ten kėdė, palypėkite.
Policininkai svarstė — lipti ar ne.

Palypėkite, palypėkite, ponas viršininke,— ragino 
I nilia, -ten nebaisu, nebent tik daug ybratinklių. . .

Tai nieko,—-pritarė Paraškeva,— tegu užlipa, kad 
paskui nesakytų, jog mes slepiame Georgijų... Tegu gė
liau jau dabar patikrina. Kad būtų sąžinė rami. Prašom! 
A s padėsiu...
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Policininkas užsikorė ant kėdės, įkišo galvą į angą, 
uždegė degtuką, apsidairė: kaminas, aprūdijusi skarda ir 
voratinkliai.

— Nieko nėra! — nušokęs nuo kėdės, burbtelėjo poli
cininkas.

— Geriau ieškokite, ponas viršininke! Visur apžiūrėki
te, kad paskui nebūtų kalbų,— kartojo motina.

— Keista! Juk matėme, kaip jis įėjo į namus...
Policininkai išėjo pikti. Motina palydėjo juos iki var

telių, maloni, atidi. Užvėrusi vartelius, ji grįžo namo.
— Nusiraminkite! — sušnabždėjo vaikams, o pati nu

ėjo prie lango ir ilgai žiūrėjo į gatvę, paskui davė ženklą 
I.iubai: — Išsinešdino...

Liuba užlipo ant stalo, atidarė angą pastogėn.
— Išlįsk!
Dimitrovas išlindo. Jo drabužiai buvo apkibę voratink

liais ir dulkėti.
— Rytoj reikės kitoj vietoj slėptis,— tarė jis,— gali 

grįžti.

Anais laikais daug įvairiausių nuotykių įvykdavo jau
nam Dimitrovui. Daugelį ir dabar dar prisimena Bulgari
joje. Štai vienas iš jų.

Kartą Dimitrovas sėdėjo karčemoje, gurkšnodamas vy
ną, ir klausėsi, ką šneka žmonės. Girdi, sako vienas vai
kinas:

— Mano brolis matė Dimitrovą. Girdėjo jo kalbą. La
bai gerai porina.

— Ir aš jo klausiausi. . . Turėjo tėvas pinigų, išmokė 
jį, todėl ir kalba gerai. Jeigu būčiau mokęsis, neblogiau 
kalbėčiau. Tai visai lengva.. .

— Ne taip jau lengva,— paprieštaravo kitas.— Dimit
rovas paprastas darbininkas, todėl jį darbininkai ir supran
ta. Dabar jis slapstosi. Policija už jį paskyrė daug pinigų.

— Ar tu jį pažįsti?
— Pažįstu, bet jeigu jį ir sutikčiau, policijai neišduo

čiau. Brolis man sakė: „Jei pamatysi Dimitrovą, neišduok 
jo. Tai mūsiškis žmogus. Už mus kovoja“.
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O aš tavim dėtas išduočiau, aš ne beprotis, kad at
isakyčiau pinigų.

Iš tokių pinigų naudos neturėsi!
Niekus tauški.

— Ne aš, o tu niekus paistai...
Kilo muštynės, žmonės šoko išskirti. Dimitrovas, bū

damas arčiausiai, atsistojo tarp besipešančiųjų ir piktai pa
sakė:

- Kaip jums ne gėda! Ar jūs manote, kad Dimitrovas, 
Įlįs pamatęs, pagirtų? Jūs gi abudu vieno medžio vaisiai, 
kam jums vaidytis?

— O tu kas toks esi? — paklausė vienas iš besipešan-
čiųjų

— Tai nesvarbu!
— Tad ko gi tu kišiesi į svetimus reikalus? —- atšovė 

kitas.— Mes pešamės, mums ir skauda.
■— O gal ir man skauda. .. Eikite ir sėskitės.
Jis parodė stalą, ant kurio stovėjo neišgertos stiklinės.

Prisimenama ir kitoks nuotykis. Sykį ėjo Dimitrovais 
gatve. Jį prisivijo vyresnysis seržantas ir tarė:

— Dimitrovai, jūs suimtas.
Dimitrovas, lyg niekur nieko, ėjo toliau. Vyresnysis ser

žantas, vos ne lipdamas ant kulnų, sukudakavo:
— Įstatymo vardu jūs suimtas!
Praeiviai pastebėjo, kad čia vyksta kažkas negero.
— Ko nori šis kariškis iš žmogaus? — prašneko ap

linkui.
Tada ir Dimitrovas sustojo ir paklausė:

- Ko jūs norite, ponas vyresnysis seržante?
— Įstatymo vardu...
- Kas jūs toks? Prašom dokumentus?
- Kokius dokumentus? — suglumo seržantas.
- Teisei suimti.. . Kas jūs toks?

Aš vyresnysis seržantas.
Gal būt, ir viršila. Bet parodykite dokumentus, nes 

aš reikalausiu, kad jus suimtų už nekaltų piliečių truk- 
dymą.
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Tuo metu gatvėje rinkosi praeiviai. Kai kurie jau su
prato, ką nori suimti vyresnysis seržantas. Pasigirdo bal
sų.

O ar turi vyresnysis seržantas leidimą yaikščioti 
po miestą?

— Prašykite leidimo!
— O štai ir majoras. Ponas majore! Čia girtas vyres

nysis seržantas. Nuveskite jj j kareivines.
— Aš negirtas!
— Meluoja jisai, girtas. Dvokia, kaip iš bravoro. Su

imkite jj, jis gėdą daro armijai.
Pasipiktinimo balsai stiprėjo. Priėjo majoras.
— Nusiraminkite, ponai. Aš sulaikysiu vyresnįjį ser

žantą.
Kol praeiviai ir majoras aiškinosi su seržantu, Dimit- 

rovas dingo.
Teko girdėti ir tokį atsitikimą. Girti chuliganai užpuolė 

Dimitrovą ir smarkiai jį apkūlė. Buvo vidurnaktis. Dimit
ravas gulėjo ant šaligatvio sukruvintas. Nieko nebuvo ap
linkui, kas galėtų jam padėti. Pagaliau išniro fajetonas. 
Dimitrovas pašaukė. Mieguistas vežikas sustojo.

— Brolau, kas atsitiko?
— Ar gali mane į namus nuvežti?
—■ Su mielu noru! Kelkis. O gal tau padėti?
— Kaip nori...
— Kodėl nenorėti, ir man tekdavo kauštelėti. .. Tai 

man ne naujiena.
— Man padarysi didelę paslaugą.
■— O tu, brolyti, mažiau mauk.. . Ir aš geriu, bet 

kad šitaip.. . Tu padauginai. . . Kur tave nuvežti?
— Opolčenska, šešiasdešimt šeši.
— Kur?..— Vežikas susimąstė, kažką prisiminda

mas. O paskui, pasilenkęs prie gulinčiojo, pasakė:— Dova
nok, brolau, apsirikau.

Kai atbildėjo į Opolčenskos gatvę, vežėjas padėjo ke
leiviui išlipti ir, palinkėjęs jam labos nakties, niūktelėjo 
arklius.

— Palauk! — šūktelėjo Dimitrovas.— Paimk pinigus!
— Aš iš Dimitravo pinigų neimu. Labos nakties!
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Labai jau tave sekioja, Georgijau,— sykį pasakė 
motina.

Bėgiodama mane pagimdei, todėl ir bėgioja paskui 
mane,— juokais atsakė Georgijus.

— Tu, tur būt, labai romus, todėl tave ir persekioja,— 
luo pačiu tonu atsakė motina.

— Argi aš neramus?
— Tu geriau žinai.
— Ak, mama, tu vis juos pateisini.
- Anų nepateisinu, Georgijau, tu man brangus.
-  O man brangūs žmonės, todėl dėl jų ir kovoju.

•— Ar jie galvoja taip, kaip tu?
— Galvoja!
— Jeigu taip — gerai. . .
Motina pažiūrėjo sūnui tiesiai j akis — ne, jos neap

gaudinėja. Sitų protingų akių ji visuomet klausdavo ir jos 
visada jai sakydavo tiesą. O šį kartą jos sakė, kad sūnus 
priklauso jau ne tiktai jai vienai, bet ir visai liaudžiai, kad 
liaudis jį myli ir gina, kaip myli ir gina jinai, jo tikra 
motina.

1909 metų liepos 21 dieną partijos XVI suvažiavimas 
išrinko Dimitrovą Bulgarijos socialdemokratų siaurųjų so
cialistų partijos Centro Komiteto nariu. Nuo to laiko išti
sus keturiasdešimt metų jis nenuilstamai vadovavo parti
jai, kaip ištikimas jos sūnus.

Didėjo Dimitrovo populiarumas, didėjo ir pavojai.
11) 12 metų vasarą jis buvo suimtas ir įmestas į Juodąją 
džamiją už tai, kad platųjį socialistą pavadino išdaviku 
ir policijos agentu. Juodoji džamija — tai senas turkų ka
lėjimas su kartuvėmis kieme. Dabar toje vietoje žaliuoja 
nedidelis parkas. Bet tada... Dimitrovas savo laiškuose iš 
Juodosios džamijos „Darbininkų laikraštyje“ aprašė, kaip 
atrodo ši baisi landynė. Liaudis, skaitydama Dimitrovo 
laiškus, baisėjosi viduramžišku turkų kalėjimo režimu. Di
dėdavo mitingai, protesto susirinkimai. Liaudis savo iš
kovojo. Dimitrovą paleido. Išėjęs iš kalėjimo, Dimitro
vas lame pačiame „Darbininkų laikraštyje“ kreipėsi į jį 
gynusius rusus.
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„Naudodamasis proga, noriu atsakyti į daugelį sveiki
nimo bei užuojautos laiškų, telegramų, kurias aš gavau iš 
visos šalies organizacijų bei atskirų žmonių, ir pareikšti 
karštą padėką. Si nuoširdi simpatija ir užuojauta, nepai
sant kalėjimo negandų ir pažeminimų, kuriuos čia pa
tiria žmogiškasis orumas, palengvino mano gyvenimą ka
lėjime ir įkvėpė naujų jėgų busimiesiems darbams didžio 
išsivadavimo reikalui, kuriam mes visi esame pasišventę*.

KARAS

1912 metais caras Ferdinandas su karininkų svita va
žinėjo po šalį, norėdamas patikrinti, kaip ruošiama armija.

* Iš kalėjimo Dimitravas žmonai rašė: „Ką tik perdavė man tavo 
atsiųstus antklodę ir kitus daiktus. Tikiuosi, kad rytą atneš ir gultą. 
Tada tikrai jsikursiu kaip „vasarnamyje“. . .  Būk tvirta ir rami. Tavo 
Zoržas išeis iš Juodosios džamijos sveikesnis, budresnis, stipresnis, 
tikiuosi ir išmintingesnis bei sumanesnis kovotojas“.

Laiškai žmonai. Jie Dimitrovo gyvenime užėmė daug vietos. Iš 
visur, kur benublokšdavo jj neramus likimas, jis rašydavo žmonai. 
Tai buvo revoliucinės kovos draugo ir mylinčio vyro laiškai, apie 
partinį darbą ir streikus, apie žemišką grožį ir nepaprastą gėrėjimąsi 
muzika.. .  Vos susipažinęs su Bulgarijos revoliuciniu judėjimu, viena
me iš pirmųjų laiškų Liubai Ivoševič, dar iki vedybų, Dimitravas rašė 
iš Sliveno miesto:

„Aš sužavėtas vaizdingomis miesto apylinkėmis. Buvau didžiau
siuose šio Bulgarijos Mančesterio tekstilės fabrikuose. Kaip greitai 
čia auga tekstilės pramonė! Sudaromos palankios sąlygos mūsų judė
jimui. Grįžęs daug ir smulkiai tau papasakosiu apie mūsų partiją ir 
darbininkų judėjimą“.

IĮ Burgaso, kuriame jį pakerėjo jūra, jis rašo:
„Širdingi ir karšti jūros bangų linkėjimai, mieloji Liuba! .. Mes 

padarėme didelę pažangą. Kai čia anksčiau atvažiuodavau, nebuvo 
nė vieno mūsų draugo, o dabar — trisdešimt trisdešimt penki žmo
nės!“

1920 metų gruodis. Dimitravas pogrindyje. Paneigdamas gandus 
apie savo suėmimą, rašo žmonai:

„Labai ačiū už puikias chrizantemas. Neišpasakytas jų grožis!“ 
Dideliame laiške iš Vienos „mano mielai, brangiai ir nepakeičiamai 
Liubai“, be eilučių apie reakcijos žygį prieš Jugoslavijos Komunistų 
partiją, apie Ture vykusį Prancūzijos socialistų partijos kongresą, ku
riame buvo priimtas nutarimas dėl partijos pavadinimo Komunistų 
partija, yra ir tokios eilutės:

„Vakare buvau operoje. Kažkas neišpasakytai didingo... Muzika, 
dainavimas, pastatymas, pats teatras — neaprašomai puiku. Kaip aš 
gailiuosi, kad nebuvo tavęs“.
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Nuo ryto iki vakaro kareivinėse skambėjo dainos, 
griaudėjo dūdos ir „valio“ šauksmai. Kareiviai, apsirengę 
milinėmis, badė skudurinius taikinius. Vyresnieji ir jaunes
nieji karininkiai, viršilos ir grandiniai mikliai sveikinosi, 
mušė žemesniuosius, vaikė rikiuotėje iki apglušimo ir bur
nojo, burnojo, burnojo. I sandėlius buvo vežama nauja ap
ranga, trenkianti naftalinu, kraunamos šovinių dėžės, sta- 
lomi piramidėmis šautuvai... Viskas buvo daroma karšt
ligiškai ir įtemptai. Caras kviesdavosi generolus, genero
lai— karininkus, karininkai-— kareivius. Buvo sakomos 
(rankios kalbos apie „didžiąją ir vieningąją Bulgariją“, 
apie Turkijos nelaisvėje kenčiančius krikščionis, apie bro
lius vergus iškankintoje Makedonijoje, apie „šventąjį rei
kalą“, kurį reikia užbaigti iki galo. Liaudis, kentusi Tur
kijos jungą, šiuos šūkius sutiko entuziastingai. Betgi kal
bos baigdavosi „valio“ caro ir carienės, princų ir princesių 
garbei, karaliaus dvaro palaiminimu. . .

Karas artėjo. . . Kieno jis naudai?
Valstiečiai piovė javus ir pylė į klėtis grūdus. Pievose 

ganėsi arkliai ir jaučiai. Caro komisijos ateidavo jų apžiū
rėti. Valstiečiai juos stebėdavo su įtarimu: jie jau žinojo, 
kas yra rekvizicija.

Kas galėjo pagalvoti, kad visa tai įvyks taip greitai 
ir nelauktai?

Ferdinandas svajojo gurkšnoti kavą Turkijos sostinėje. 
Didybės maniją jam rūpestingai įskiepijo Austrijos val
dovai. Jis manė, kad jau išmušė valanda priimti impera- 
loriaus titulą. Jis jau įsivaizdavo save ant balto žirgo, 
girdėjo patrankų gausmą ir kareivių šauksmus. Matė, kaip 
griūva Konstantinopolio tvirtovės sienos ir turkų pašos 
puola prieš jį kniūbsti.

Kas gali sutramdyti šį žmogų?
— Pirmyn! Mirtis arba pergalė! — šaukė ištikimi val

diniai, klykė stambolovistai, narodniakaį*, platieji socia- 
Ilsiai. Atkaklus liaudies siekimas išvaduoti pavergtus ma- 
kcdoniečius buvo nustelbtas šovinistų riksmo. Prieš karą

• S t a m b o l o v i s t a i  — šalininkai reakcingiausios partijos, 
kuri,') įkūrė Stambolovas. N a r o  d n i  a k a i  — kitos reakcingos parti
jos, vadinamosios „Narodna partija“, atstovai.
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pasisakė tik Bulgarijos darbininkų socialdemokratų siau
rųjų socialistų partija. Dar 1911 metais Georgijus Dimit- 
rovas savo straipsnyje „Reikia būti pasirengusiems“ rašė: 
Nacionalistiškai ir šovinistiškai nusiteikusi buržuazija ve
da prie karo, darbininkų klasė turi susivienyti, susiburti 
taikai Balkanuose iškovoti“.

1912 metų rugpiūčio 15 dieną Rusoje buvo sušauktas 
partijos XIX suvažiavimas. Partija šiame suvažiavime 
pareiškė, kad ji „griežtai protestuoja prieš nusikalstamą 
buržuazinių partijų agitaciją už naują karą su Turkija, 
kad toks karas dabar darbininkų klasę ir Balkanų tautas 
tik baisiai nuniokos, dar labiau nuskurdins ir uždės nau
jus vergystės pančius po didžiųjų kapitalistinių valstybių 
jungu“.

Po suvažiavimo tris dienas vyko demonstracija Rusos 
gatvėse. Demonstracijoje dalyvavo miestiečiai ir aplinki
nių kaimų valstiečiai. Jiems sakė kalbas oratoriai. Jie agi
tavo prieš karą, prieš tariamų „patriotų“ kvailą politiką.. . 
Kvietė sudaryti Balkanų federacinę respubliką*. Tris die
nas Rusos gatvėse skambėjo „Internacionalas“, plevėsavo 
raudonosios vėliavos, aidėjo šūkiai:

— Salin karą! Mes nenorime karo!
Tačiau karas kilo.
Ferdinandas su savo svita, kuri šaukė, jog yra pasiry

žusi mirti už pergalę, pasiuntė mirti kitus. O patys pasi
liko užnugaryje, laukdami, kada bus paimta Turkijos sos
tinė— Konstantinopolis.

Bet Konstantinopolis nepasidavė. Karas su Turkija vir
to karu tarp sąjungininkų — Bulgarijos ir Serbijos. Karo 
prieš Turkiją sąjungininkai susipešė tarpusavy. Ir tai na
tūralu, nes šis karas vyko už išnaudotojų, carų ir karalių 
interesus. Tai nebuvo liaudies karas už savos liaudies in

* V. Leninas ir bolševikai tuo metu rėmė siaurųjų siekimą įkurti 
Balkanų federacinę demokratinę respubliką, vertindami federacijos 
idėją, kaip lozungą, nukreiptą prieš kovą su šovinizmu, už monar
chijos nuvertimą ir nacionalinio klausimo išsprendimą Balkanuose. 
„Tikrąją slavų valstiečio la is v ę  Balkanuose, kaip ir turkų valstiečio,— 
rašė V. Leninas,— gali užtikrinti t ik  pilnutinė laisvė k ie k v ie n o s  ša
lies viduje ir pilnutinai ir ligi galo demokratinių valstybių federacija. 
V. L e n in a s . Raštai, t. 18, Vilnius, 1953, p. 325.

58



teresus. Užnugaryje žmonės mirė badu ir nuo choleros, 
o fronte nuo kulkų.

Šiuo sunkiu metu Dimitrovo šeimą ištiko nelaimė. Iš 
fronto atskriejo žinia, kad žuvo sūnus Kostadinas. Palin
kusi ant audimo staklių verkė motina, o senis Dimitras 
tą dieną ilgai negalėjo įverti siūlo į adatą. Jis iš karto 
sugniužo. Po keleto dienų atgulė į lovą. Jo širdis negalėjo 
pergyventi šios didelės nelaimės. Žiemą jis šiaip taip iš
laikė. Pavasarį liga vėl paguldė.

Netekęs vieno sūnaus, senis Dimitras vis labiau sielo
josi dėl Georgijaus. Dimitras nuolat žvalgėsi į duris klau
sinėdamas:

— Ar dar negrįžo Georgijus?
O Georgijus, lyg tyčia, taip buvo užimtas, ir retai na

muose besirodydavo.
Tėvo sveikata kasdien blogėjo. 1913 metų birželio 5 die

ną Dimitras Michailovas mirė. Naktis. Kambaryje prietam
sis. Prie lovos blyškiai dega lemputė. Aplinkui tylėdami 
sėdi motina, vaikai, Liuba. Tokios tylos namuose dar nie
kada nėra buvę. Tik štai sugirgžda durys ir kambaryje 
pasirodo išblyškęs, pavargęs Georgijus. Nieko neklau
sęs, jis iš karto suprato, kas atsitiko. - Tylėdamas priei
na prie lovos. Ir ką gi tokiu atveju galima pasakyti? ..

— Labai norėjo tave pamatyti,— nutraukė tylą moti
na,— vis klausinėjo apie tave. . .

— Tu žinai, mama, kokie mano reikalai, negalėjau lai
ku ateiti. Ir aš norėjau jį pamatyti, suraminti paskutinę 
valandą. . . Gaila tėvo, gaila Kostos. Reikia kentėti, kaip 
kenčia dabar daugelis, į kurių gyvenimą įsibrovė tiek ne
laimių. . .

Pasigirdo beldimas į langą. Motina paklausė:
— Kas?
— Savas,— atsakė prikimęs balsas,— atidarykite.
Georgijus linktelėjo: „galima“. Liuba atidarė duris.

| kambarį įėjo jaunuolis. Nuo kepurės, apsiausto varvėjo 
lietaus lašai.

— Kas atsitiko? — paklausė Georgijus.

59



— Atnešiau svarbų laišką, draugas Dimitrovai.
Jaunuolis nusiėmė kepurę ir ištraukė iš jos voką. Di

mitravas perskaitė ir, nesakydamas nė žodžio, ėmė rengtis. 
Prie slenksčio tyliai tarė motinai:

— Atleisk, negaliu pasilikti laidotuvėms...
Motina suprato ir linktelėjo galvą. Georgijus užsidėjo 

kepurę, pastovėjo ir, kreipdamasis į visus, tarė:
-— Neverkite.
Apkabino motiną, Liubą, atsisveikino su broliais bei se

serimis ir greitai išėjo.
Lietus pylė dar smarkiau. Dimitrovas pasistatė palto 

apykaklę ir plačiai nužingsniavo tamsia gatve. Sieloje pa
sidarė graudu. Jis galvojo apie tėvą, apie brolį, pagul- 
džiusį galvą kažkur kovos lauke.

Vėjas atkakliai čaižė jo veidą lietumi ir smelkėsi iki 
kaulų. Įtraukęs galvą, siausdamasis lietpalčiu, Dimitrovas 
žingsniavo per prisnūdusį miestą, o galvoje aidėjo žodžiai: 
„Cholera ir kulkos! . . Cholera ir kulkos! . . “

Virš Iskyro tarpeklio gaudė fabriko sirena. Fabrike ir 
rūdyne keitėsi darbininkų pamaina. Vieni ėjo namo, kiti, 
pagal seną įprotį — į gretimą karčemą. Virš Jeliseinos 
tvyrojo tirštas rūkas. Krosnys, kuriose buvo lydoma rūda, 
bloškė į tamsą šviesos kamuolius.

Geležinkeliu žengė dviese. Jie ėjo nuo Liutibrodo, iš 
kalnų gyvenviečių, kuriose turėjo rengti susirinkimus. Ar
tėjo parlamento rinkimai. Tai buvo Georgijus Dimitro
vas — jis — pirmas siaurųjų socialistų rinkiminiame sąraše 
Vračano apygardoje — ir jo draugas Angelas Ankovas, 
vietinis siaurųjų socialistų partijos veikėjas, taip pat kan
didatas į deputatus.

Prisikasę iki gamyklos, Dimitrovas su draugu suprato, 
kad jau vėlu sušaukti susirinkimą: darbininkai išsiskirs
tę. Nusprendė užeiti į karčemą, pasiklausyti, ką žmonės 
šneka ir pailsėti po ilgos kelionės. Prieš įeidamas į kar
čemą, Dimitrovas įspėjo draugą:

— Nesakyk, kas aš. Prireikus kalbėsi tu.
Karčemoje buvo pilna dūmų. Trenkė tabaku ir angli

mi. Blausiai degė žibalinė lempa. Žmonės sėdėjo už medi
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nių stalų, prie bufeto stoviniavo, trankiai kalbėjo. Įėjusių
jų nieks nepastebėjo. Dimitrovas pasirinko kampe potamsę 
vietelę ir pakvietė ten draugą. Užkando, įsiklausė.

Karčema ūžia. Prieš rinkimus yra apie ką pakalbėti. 
Kasdien čia užsuka agitatoriai: ir Radoslavovo* šalininkai, 
ir platieji.. .  Tiktai nieks nepasirodydavo iš siaurųjų so
cialistų.

Dimitrovas klausėsi, kaip darbininkai aptarinėjo jiems 
rupimus klausimus, o paskui niūktelėjo alkūne draugą:

•— Pakalbėk!
Jaunas vračanietis, atrodė, tik šito ir laukė. Jis tučtuo

jau pakilo, pastukseno lietsargio kotu į stalą:
— Prašom dėmesio, draugai!
Karčemoje nutilo. Pasisukę j nepažįstamąjį, žmonės 

nepatikliai žiūrėjo į jį. Kas jis? Iš kur?
— Aš, draugai, kandidatas į deputatus! Prašom ma

nęs paklausyti.
— Oho-o-o! — sugaudė karčema.— Žiūrėk tu man! Kan

didatas! Sakyk tai savo žmonikei. O nuo kokios partijos?
— Aš tesniakas! Nuo siaurųjų socialistų partijos.
Kai kurie paėjo arčiau stalo, už kurio stovėjo Ankovas.
■— Jau jei tu tesniakas, tai paklausysim, žinoma, jei 

nemeluoji.
Ankovas atsistojo ant stalo ir pradėjo savo rinkiminę 

kalbą. Kalbėjo jis apie darbo įstatymus, apie darbininkų 
gyvenimą, apie astuonių valandų darbo dieną. . . Baigda
mas pranešė, kad siaurųjų socialistų sąraše Vračano 
apygardoje pirmuoju eina Georgijus Dimitrovas, kuris, 
būdamas pats darbininkas, labiausiai gins jų interesus.

Kažkuris iš būrio paklausė:
— O kur jis?
— Čia.. .— staiga, pats nesitikėdamas, leptelėjo Anko

vas.
— Tai kodėl mums jo nepasiklausyti? Kodėl slepiasi? 

Tegu pasirodo!

* V a s i l i s  R a d o s l a v o v a s  (1854—1929) —• buržuazinis
politinis veikėjas, liberalų partijos lyderis, būdamas ministru pirmi
ninku (1913— 1918), veikliai dalyvavo, įveliant Bulgariją j pirmąjį 
pasaulinį karą Vokietijos pusėje.
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Dimitrovas pakilo, pasisveikino. Ankovas, norėdamas 
ištaisyti savo neapdairumą, tarė:

—• Draugas Dimitrovas pavargo, leiskite jam pailsėti. 
Visą dieną vaikščiojom po susirinkimus. . .

Bet minia nekantriai nutraukė Ankovą:
— Nieko! Tegu pakalba!
Dimitrovas iškėlė ranką, prašydamas nutilti.
— Užsilipk ant stalo! Norime matyti!
Karčemos šeimininkas, tylomis viską stebėjęs, sunerimo. 

Ko gero, gali sužinoti policija, kad jo karčema virto so
cialistų propagandos lizdu. Išėjęs iš už bufeto, riktelėjo:

— Aš neleisiu laipioti ant stalo! Jis kainuoja pinigą. 
Eikite j gatvę. Ten kiek norėdami mitinguokite. O čia ne
leisiu!

— Ak, štai kaip! Rodoslavovo agentams galima, o 
mums ne? Lipk ant stalo, draugas Dimitrovai! Neklau
syk jo!

—■ Aš iškviesiu policiją!
— Iškviesk!
Dimitrovas atsistojo ant stalo.
— Draugai,— pradėjo jis.— Vokiečių agentas Balka

nuose Ferdinandas Saksas Koburgas Gotskis nori išrinkti 
tokį parlamentą, kuris būtų jam paklusnus, ištikimas ir 
kuris jam netrukdytų įgyvendinti nežabotą vokiškojo im
perializmo politiką jūsų sąskaita, draugai, visos Bulgari
jos liaudies sąskaita. Ferdinandas su savo klika ruošia 
bulgarų tautai naujas žudynes, naują karą, daug baisesnį 
už Balkanų karą, tokį, kuris paskandins kraujyje visą liau
dį. .. Mes, siaurieji socialistai, įspėjame bulgarų liaudį: ka
ras ant nosies. Būkime budrūs! Kovokime prieš jį! įtemp
kime visas jėgas ir išrinkime tokį parlamentą, kuris gintų 
darbininkų interesus, bulgarų liaudies interesus. . . Tokį 
parlamentą, kuris neleistų Bulgarijos įvelti į naują karą!

į karčemą plūdo vis nauji ir nauji žmonės. Ji jau ne
galėjo visų sutalpinti. Daug norinčiųjų Dimitrovo pasi
klausyti stovėjo už durų. Kai Dimitrovas baigė kalbėti, 
iš gatvės pasigirdo:

— Tark ir mums, draugas Dimitrovai, keletą žodžių!
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— Matai, Ankovai, manėme, kad nepavyks mums su
rengti susirinkimą, o žmonės, mūsų neatsiklausę, patys 
organizavo...

— Liaudies balsas — dievo balsas,— nusijuokė Anko- 
vas,— reikia paklusti. .

— Reikia,— sutiko Dimitrovas.— Einam!
Aplink karčemą ūžė. Čia susirinko ir vyrai, ir moterys, 

kai kurie atsivedė vaikus.
Tarpeklyje tvyrojo vėsi tamsa. Tolumoje tūnojo kalnų 

viršūnės, o papėdėje ryškiai degė ugnys, buvo girdėti ma
šinų ūžesys, krosnyse lydėsi vario rūda užsienio kompa
nijoms.

Naktį, darbininkų apsuptas, Dimitrovas pasakė rinki
minę kalbą, kuri ilgam įstrigo Jeliseinos gyventojų at
mintin.

Kai Dimitrovas nutilo ir žmonės ėmė šaukti „valio“, 
tamsoje nuaidėjo šūvis, po jo antras. Akimirką darbinin
kai susikabino už rankų ir glaudžiu ratu apsupo Dimit- 
rovą. Darbininkų lydimas, Dimitrovas pasuko į gyven
vietę, kur pernakvojo kalnakasio namuose. Rytojaus dieną, 
po kito didelio susirinkimo, Dimitrovas nuskubėjo į Vylei 
dol sodžių. Keturiasdešimt darbininkų ėjo paskui jį, sau
godami nuo caro gaujų, slankiojusių ten ruošimosi rin
kimams dienomis*.

NAUJAS KARAS

1913 metų lapkričio 24 dieną Georgijus Dimitrovas bu
vo išrinktas Liaudies susirinkimo deputatu nuo Vračanų 
apygardos. Tada jam ėjo trisdešimt pirmi metai, ir jis bu
vo jauniausias Liaudies susirinkimo deputatas, pirmasis 
darbininkas Pietryčių Europoje, kurį į parlamentą išrinko 
darbininkų klasė.

* Liuba Ivoševič rašė Dimitrovui j kalėjimą: „.. .yra kažkas to
kio, kas verčia mane būti dėkinga tavo priešams, kurie, nuteisę tave, 
suteikė man galimybę dar sykį giliau pažvelgti į mūsų darbininkų 
sielas. Kaip begaliniai jie myli tave! Ir kokia gili, nuoširdi ir tyra 
šita jų meilė savo Georgijui Dimitrovui“.
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Bulgarijos socialdemokratų darbininkų siaurųjų socia
listų partija jau turėjo parlamente stiprų branduolį: iš
rinkus į parlamentą Dimitrovą, jis dar laugiau sustiprėjo.

Paprastai šios parlamento grupės veikla buvo nukreip
ta prieš darbininkų klasės beteisiškumą, prieš brangumą, 
gynė moterų teises, reikalavo, kad būtų priimti darbo įsta
tymai. Bet šiais sunkiais laikais pagrindinis uždavinys 
buvo atkakliai kovoti prieš vyriausybės planus sukelti 
naują niokojamąjį karą.

Dar neužgijo dviejų karų žaizdos*. Tebesmilko gaisra
viečių degėsiai ir aimanavo sužeistieji. Sofijos priemiesty
je už spygliuotų vielų vaitojo alkani, nuogi, basi belais
viai serbai. Dimitrovas, kaip deputatas, keletą kartų lankė 
belaisvius, ir jie nekantriai laukdavo jo pasirodant. Susi
grūdę prie spygliuotų vielų tvoros, jie laukė, ką Dimitro
vas pasakys apie tolesnį jų likimą.

— Broliai serbai! Mes darome viską, kad jus išlaisvin
tume,— kalbėjo Dimitrovas.— Bulgarijos ir Serbijos dar
bininkai neturi dėl ko vaidytis... Mūsų ir jūsų buržuazijos 
bandymas sukiršinti mus ir išskirti bus nesėkmingas. Kuo 
labiau jie kurstys savo nežabotą šovinizmą, tuo anksčiau 
mes, Serbijos ir Bulgarijos darbininkai, kelsime brolybės 
ir internacionalizmo raudonąją vėliavą. Kai jūs grįšite na
mo, į Serbiją, atsiminkite, kad Bulgarijos liaudis, Bulgari
jos darbininkų klasė yra jūsų draugai ir gynėjai...

Siaurųjų socialistų kalbos parlamente buvo kandžios ir 
drąsios. Tačiau ypač drąsios buvo jauno Dimitrovo kalbos. 
Jis rūsčiai pliekė buržuazinius demagogus, atvirai ir aiš
kiai dėstė partijos požiūrį svarstomais klausimais. Su di
dele aistra jis kovojo už Perniko darbininkų teises.

— Ponas ministre,— sakė Dimitrovas, kreipdamasis į 
geležinkelių ministrą,— malonėkite sužinoti, kas vyksta 
tuose darbininkų kapuose — Perniko šachtoje.

* 1912— 1913 metais Bulgarija dalyvavo dviejuose karuose. Pir
majame— sąjungoje su Serbija ir Graikija prieš Turkiją, antrajame — 
prieš savo sąjungininkes — Serbiją ir Graikiją. Per šiuos karus Bul
garija buvo labai nualinta. Antrasis karas jai baigėsi katastrofa. 
Bulgarija neteko ne tik didelės dalies žemių, atimtų iš turkų pirmojo 
Balkanų karo metu, bet ir dalies savo senos teritorijos, neteko daug 
žmonių, išeikvojo savo materialinius išteklius.
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Kovačevcų kaimo namukas, kuriame gimė Georgijus Dimitrovas



Senoji Solija. Mėsinių gatvė
Dimitravas su žmona Liubica Ivoševič. 1906 metai
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iki rugsėjo 17 dienos
Imperijos teismo pastatas Leipcige
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— Jums visos šachtos — kapai,— atsikirto ministras.
— Taip, tikrai kapai! Bet Perniko šachtos — tai nepa

prastai siaubingi kapai. Valstybė iš jų tikisi gauti penkis 
milijonus levų pajamų, o išleido joms vos du milijonus. 
Štai jis, klaikus išnaudojimas!

Pritilusioje parlamento salėje aidi darbininkų deputato 
balsas. Nenuginčijamais faktais jis demaskuoja ir ministrų, 
ir šachtų valdybą, visą išnaudotojų gaują, besnopsančią 
Liaudies susirinkimo suoluose. Jis kalba apie tai, kad Per
niko šachtininkai dirba virš įstatymu nustatytų astuonių 
darbo valandų, kad jie neturi butų, kad kasdien jie suka- 
ria dešimtis kilometrų nuo savo namų iki šachtų. Kalba 
apie baisias sąlygas, kuriomis šachtininkai dirba po žeme, 
apie tai, kad trūksta geriamojo vandens, apie netikusias 
karbido lempas, apie tai, kad ventiliacijos nėra, dažnai 
apsinuodijama ir daug miršta žmonių, kad nėra ligoninių 
ir medicininės pagalbos. Didelį pasipiktinimą sukėlė tai, 
kad vyriausybė nutarė išskirti kreditus cerkvės statybai 
Pernike, o tuo tarpu darbininkai neturi kur gyventi.

— Ministerija randa lėšų cerkvei,— sako Dimitrovas,— 
o cerkvė, patikėkite manim, niekam Perniko šachtose nerei
kalinga. Seniai darbininkai neturi cerkvės. Bet nė vienas 
iš jų nei iš šachtų direktoriaus, nei iš ministerijos, nei iš 
ko nors kito statyti cerkvę niekad nereikalavo. .. Cerkvės 
statyba — tai tik direkcijos iniciatyva.

— Labai gera iniciatyva,— replikavo ministras.
— Tai neįsivaizduojamas cinizmas. Tai pasityčiojimas 

iš benamių šachtininkų,— atkirto Dimitrovas ir kalbėjo to
liau: — Mūsų šalies darbininkų klasę jaudina, ponas depu
ta te— tai mūsuose siautėjanti aštri ekonominė krizė. Ji 
neigiamai veikia darbininkų klasę, tuos, kurie nieko kito 
neturi, išskyrus savo rankas, kurie neturi jokių pašalinių 
pajamų. Tie žmonės deda viltis į padienį darbo atlyginimą, 
o jeigu jie dvi tris dienas paliktų be darbo, tai išsektų 
maitinimo šaltinis ir jų pačių, ir jų šeimų,1. . Esant tokiai 
padėčiai, ponai deputatai, kiekvienas paklaustų: ką daro 
valstybės dabartinė vyriausybė ir darbo ministras, kad pa
gerintų sunkų bedarbių ir jų šeimų gyvenimą? Atsakau: 
iki šiol — nieko!
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Dešiniųjų partijų deputatai, į kuriuos dažnai kreipda
vosi Dimitrovas, galėjo bet kada sustabdyti jj arba kreip
tis pagalbos j kvestorių, deputatą — tvarkos saugotoją. 
Bet Dimitrovas to nepaisė.

— Jei nėra darbo,— duokit bedarbiams pašalpą, kad 
jų šeimos galėtų gyventi. Štai kodėl, ponai deputatai, mes 
siūlome iš Prekybos ministerijos biudžeto išskirti dviejų 
milijonų levų kreditą bedarbiams ir jų šeimoms šelpti. Jei
gu jūs atmešite mūsų pasiūlymą, jūs atsakysite už pa
sekmes.

— Kam mes turime atsakyti, ar ne tau?
— Mes reikalaujame darbo įstatymų! — nekreipdamas 

į šauksmus dėmesio, toliau kalbėjo Dimitrovas.
— Visą laiką tu tą patį kartoji, užtenka! Neleiskite 

jam kalbėti! Prisikalbėjo! — šaukė dešinieji deputatai.
— Reikalaujame įstatymų ne kaip malonės,— vis kal

bėjo Dimitrovas, niekinamai nužvelgdamas savimi paten
kintus deputatus,— ne kaip išmaldos, kurią jūs galėtumė
te suteikti. Mes reikalaujame darbininkų klasės teisių. Mes 
reikalaujame to, ką jūs, jūsų partijos ir jūsų vyriausybė 
atėmėte iš darbininkų klasės, iš liaudies masių!

— Daug nori!
— Štai ko mes norime,— griaudėjo Dimitrovo balsas.— 

Įstatymų laikymosi ir socialinių reformų, kurios būtinos 
darbininkų klasei; mes jų reikalaujame kaip privalomų 
teisių, o ne kaip išmaldos ir malonės.

Plojimais pritarė kairiųjų partijų deputatai. Trepsėda
mi ir švilpdami sutiko dešinieji ir centras. Be perstojo ai
dėjo skambučiai. Dimitrovas stovėjo tribūnoje. Pasinaudo
damas tyla, jis metė salei:

— Tai mūsų teisė, ir mes ją laimėsim. Mes ją iškovo
sime!

Tokios grumtynės kildavo ne kartą parlamente. Ypač 
įsimintinas posėdis, kai buvo balsuojama už karinius kre
ditus. Tai įvyko pavakary. Į Liaudies susirinkimą lingavo 
ponai, išsipuošę marškiniais aukštomis krakmolytomis 
apykaklėmis; juodais cilindrais, baltomis pirštinėmis, išsi
kvėpinę rožių aliejumi ir prancūziškais kvepalais. Buvo
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laukiama svarbaus įvykio — balsavimo už penkių šimtų 
milijonų kreditą busimajam karui.

Atvyko ir ministras pirmininkas Radoslavovas. Atsisė
dus, kaip visuomet, išsitraukė iš liemenės kišenės šukas ir 
ėmė rūpestingai šukuoti barzdą.

— Kaip ten mūsų „draugai“? Ruošiasi kalbėti? — su 
klastinga šypsenėle paklausė kaimyną.

— Būtinai kalbės, ponas Radoslavovai.
—- Na, ką gi, jeigu jie taip iššaukiančiai elgsis, kaip 

vakar, įsakysime išvyti juos iš parlamento. . .
Salėje didėjo triukšmas, daugėjo deputatų. Radoslavo

vas žiūrėjo į kairiųjų deputatų suolus, ir bloga nuojauta 
apėmė jį. Pagaliau jis neiškentė, pašaukė vieną deputatų 
ir tarė jam:

— Įspėkite kvestorius, kad sektų abudu! Ypač sektų 
tą . .. Dimitrovą. Aišku?

— Aišku,-— atsakė, žemai nusilenkdamas, deputatas ir 
mažais žingsniukais nutipeno.

Liesi Radoslavovo veidai palengva raudo. Jis ėmė ner
vingai pirštais belsti j suolą. Jo akys pro monoklį klai
džiojo salėje. „Štai jis, atvyko!“

Salės gilumoje, kairėje, pasirodė žmogus, vešliais plau
kais, aukšta kakta, didelėmis protingomis akimis.

Radoslavovas susimąstė. Auksinė grandinėlė ant jo lie
menės virpčiojo, sunkiai ir neramiai kilnojosi pilvas. Mi
nistrą pirmininką apniko tolimi ir sunkūs prisiminimai. . . 
Spaustuvė. . . . Spaustuvininkai ir šis Dimitrovas! Rado
slavovas viską prisiminė, atrodo, tai buvo vakar.

. . . Straipsnis, kurį jis atnešė į savo spaustuvę, turėjo 
būti atspausdintas Gegužės pirmajai. Jame jis parašė daug 
kandžių žodžių prieš darbininkus ir jų partiją, besiruošian
čius paminėti darbo žmonių šventę. Kitą dieną, kai jis 
atėjo skaityti korektūros, jį apstulbino toks netikėtumas, 
kurio negalėjo nė įsivaizduoti. Jis skaitė korektūrą ir savo 
akimis netikėjo — jo straipsnis buvo perdirbtas ir sutrum
pintas!

— Niekšybė! Kas taisė mano straipsnį? Kas galėjo taip 
.'.avavaliauti mano. spaustuvėje?
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Prie Radoslavovo priėjo jaunas juodbruvas darbinin
kas, spaustuvės dažais išteptu veidu.

— Aš sutrumpinau jūsų straipsnį!
— Tu?
— Taip, aš!
Radoslavovas sudrebėjo iš pykčio, kad nesusiteptų, 

griebe dviem pirštais darbininkų už pakarpos ir suriau
mojo:

— Kas tu toks?
— Aš Georgijus Dimitrovas!
— Dimitrovas? . . Kaip tu, pienburni, drįsai taisyti ma

no straipsnį? Ar tu žinai, kas aš esu?
— Žinau. Darbininkų priešas!
— Kaip? ..
— Darbininkų priešas. . .
— Lauk, padauža! Tokiems, kaip tu, ne vieta mano 

spaustuvėje! Lauk!
Dimitrovas pasuko durų link. Radoslavovas žiūrėjo jam 

įkandin, bilsčiodamas lazdele į grindis. Su kokiu pasigė
rėjimu jis šertų lazda tam akiplėšai vaikėzui, bet stebėjo 
rūstūs darbininkų žvilgsniai.

.. .Taip , taip, štai kaip tada buvo, neramiai pasimuis
tė parlamento kėdėje Radoslavovas. O kitą dieną įvyko dar 
didesnis nemalonumas. Radoslavovas prisiminė, kaip prie 
jo priėjo spaustuvės vedėjas ir tarė:

— Jūsų straipsnis negali išeiti.
— Kodėl?
— Nėra kas surinktų. Tik Dimitrovas galėjo įskaityti 

jūsų braižą.
Ką gi daryti? Straipsnis turi išeiti. Radoslavovas įsakė 

tučtuojau surasti Dimitrovą. Dimitrovas atėjo.
— Rink! — įbruko jam rankraštį Radoslavovas.
— Negaliu rinkti straipsnio, šmeižiančio darbininkų 

klasę!
— Vadinasi, atsisakai?
— Galiu surinkti tik su viena sąlyga. . .
— Kokia?
— Jei išmesite tai, kur šmeižiami darbininkai.
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Nuo šio prisiminimo Radoslavovas visas krūptelėjo. 
„Ir šis rinkėjas tuomet laimėjo. Kaip buvo šlykštu!“

Radoslavovas susiraukė, mostelėjo ranka, lyg norėda
mas nuvyti tolimus ir niūrius prisiminimus, tačiau. . . aki
mis susitiko su tuo pačiu rinkėju, tiktai šis dabar stovėjo 
parlamento salėje kaip liaudies atstovas, susikaupęs, pa
siruošęs atakai. . .

Radoslavovas iškilmingai pradėjo kalbą. Kalbėjo jis lė- 
tai ir aiškiai, gėrėdamasis savo balso skambesiu. Jo se
noviška barzda krustelėdavo, raudo veidai, ant pilvo žibė
jo grandinėlė, o ant baltos rankos spindėjo auksinis 
žiedas.

Dėl tautos laimės,— kalbėjo jis,-— dėl nacionalinių 
idealų įgyvendinimo ir tautos suvienijimo po jo dideny
bės skeptru mes žengsime anksčiau nubrėžtu politikos 
keliu, tik jis vienas garantuoja Bulgarijai laimingą ateitį 
ir visai tautai laimę. ..

— Taip, jums, o ne liaudžiai laimę! — šūktelėjo iš 
salės.

Kai kurie deputatai krūptelėjo iš netikėtumo ir žvilgte
lėjo į kairiųjų suolus. Radoslavovas, lyg niekur nieko, to
liau postringavo:

— Tėvynės idealai turi būti aukščiau asmeniškų, ypač 
dabar, kai pasaulis pergyvena lemiamą momentą. .. Mes 
turime didžiosios vokiečių tautos pavyzdžiu dėti visas pa
stangas ir negailėti aukų savo mažos šalies sienoms iš
plėsti ir valstybės gerovei kelti. . . Ir jei už tai teks ati
duoti gyvybę — atiduosime. ..

■— Tik ne savo gyvybę, ponas Radoslavovai, o liau
dies gyvybę jūs atiduosite! — pasigirdo tas pats balsas.

Ministras pirmininkas stengėsi susitvardyti.
— Mums nieks nesutrukdys sukurti laimę ateities kar

toms nors ir po tūkstančio metų. . .
— Užuot kūrę mitus, verčiau pagalvokite apie dabar

tinę kartą, kuri skęsta skurde ir išsigimsta!
— Ar yra čia kvestorių? — neištvėrė ministras pirmi

ninkas.
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— Tai jūsų paskutinis' argumentas?
— Nutilk pagaliau Dimitrovai,—■ sužviegė Radoslavo- 

vas,— aš tave seniai pažįstu! Tu, turėdamas penkiolika 
metų, jau buvai įžūlus vaikėzas ir savavališkai redagavai 
mano straipsnį!

Deputatai sujudo, norėdami geriau pamatyti Dimit- 
rovą. O jis ramiai stovėjo ir žiūrėjo į ministrą pirmi
ninką.

— Aš negaliu ilgiau tylėti! — iš vietos kalbėjo Dimit- 
rovas.— Kreditai, už kuriuos jūs norite balsuoti, dar la
biau pavergs liaudį, įstums ją į dar didesnį skurdą! .. 
Jūs, ponas Radoslavovai, ruošiate naują karą! Jūs tai sle
piate nuo bulgarų liaudies.. . Nemeluokite liaudžiai, kad 
jūs už neutralitetą. Nusimeskite kaukę!

Kairiųjų partijų deputatai sukluso. Vyriausybės depu
tatai pakėlė triukšmą.

— Liaukitės, Dimitrovai! Atimu žodį!— paskelbė pir
mininkas.

— Aš nesiliausiu kalbėjęs tol, kol liaudžiai nepaaiš
kės, kur ją veda Radoslavovo vyriausybės politika. Kol. . .

— Atimu žodį! . . Kvestoriai! Kur kvestoriai?
— Kvestoriai! Kvestoriai! — šaukė iš dešiniųjų suolų.
Du stambūs žaliūkai, Radoslavovo partijos deputatai,

nuėjo prie Dimitrovo, pagriebė už rankų ir jėga ištempė 
jį iš salės, šaukiant ir daužant į suolus dešiniesiems. Ra- 
doslavovas su palengvėjimu atsiduso, atsigręžė į publiką 
ir vėl postringavo apie tą patį, apie penkių šimtų milijonų 
kreditą karui. . .

1915 metų rugpiūčio mėnesį Sofijoje įvyko Bulgarijos 
socialdemokratų darbininkų siaurųjų socialistų partijos 
XXI suvažiavimas. Į sostinės gatves plūdo minios. Plevė
savo raudonos vėliavos, mirgėjo plakatai, ant kurių buvo 
užrašyta: „Salin karą!“, „Tegyvuoja taika!“, „Tegyvuoja 
tarptautinis darbininkų solidarumas!“, „Tegyvuoja Bal
kanų federacinė respublika!“, „Tegyvuoja išsivaduojama
sis revoliucinis socializmas!“
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Demonstrantai žygiavo gatvėmis, dainuodami revoliu
cines dainas. Sustojo prie teatro „Odeon“. Prie teatro pri- 
siglaudusios siauros gatvelės buvo sausakimšos. Tarp 
žmonių šmižinėjo slaptosios ir viešosios policijos agentai, 
klausėsi, stebėjo, stengėsi įsiminti. . . Tą dieną buvo pasa
kyta didžiulė kalba prieš karą. Paskui ilgai minėjo Sofi
jos gyventojai ir kalbą, ir demonstraciją, ir raitąją polici
ją, atvykusią išvaikyti žmonių.

Netrukus partija vėl įspėjo liaudį apie ruošiamą karą. 
Bulgarijos miestų gatvėse ir aikštėse bei kaimuose buvo 
klijuojami lapeliai, kuriuos leido Bulgarijos socialdemo
kratų darbininkų siaurųjų socialistų partijos parlamenti
nė grupė.

„Darbininkai! Vyriausybė, prisidengusi neutralitetu, 
slapta ruošiasi Bulgariją įtraukti į Europos karą, atsklei
dė savo kėslus. Ji paskelbė Turkijos—Bulgarijos sutartį, 
kuri negrįžtamai stumia Bulgariją į vienos iš kariaujan
čių grupuočių stovyklą, į Austrijos—Vengrijos ir Vokieti
jos stovyklą. Tuo pačiu vyriausybė atvirai pareiškia, kad 
Bulgarijai atėjo metas veikti. Tam ji atvirai nutraukia 
neutralitetą. Taikos dienos.. Bulgarijoje suskaičiuotos. 
Darbininkai! Prieš šią išdavikišką ir liaudį žudančią Bul
garijos buržuazijos bei monarchizmo politiką socialde
mokratų darbininkų partija energingiausiai kovoja nuo 
pat Europos karo pradžios. Darbininkų klasė, plačiųjų 
liaudies masių remiama, daugelyje susirinkimų, vykstan
čių visoje šalyje, protestuoja prieš karą ir reiškia tvirtą 
Bulgarijos liaudies valią išsaugoti taiką ir gyventi drau
giškai su visais kaimynais.. . Mes tvirtiname: niekas ne- 
sukiršins Balkanų tautų. Į savitarpio naikinamąjį karą 
jas įstūmė kapitalistiniai ir dinastiniai turtingųjų klasių 
bei dinastijų interesai. Balkanų ir Europos tautas išgel
bėti iš siautėjančio karo baisybių galime, nuvertus kapi- 
lalizmą bei jo palydovus: militarizmą ir imperializmą... 
Baliu karą! Tegyvuoja taika!“

Po atsišaukimu buvo pasirašę įžymūs darbininkai de
pui alai: Dimitras Blagojevas, Georgijus Kirkovas, Christo 
Kabakčijevas, Vasilis Kolarovas ir Georgijus Dimitrovas.
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1915 metų rugsėjo 10 dieną buvo paskelbta visuotinė 
mobilizacija*.

Šiomis sąlygomis Ferdinando vyriausybei iškilo svar
bus uždavinys — nuslopinti darbininkų partijos propa
gandą. Tam tikslui buvo įvesta griežta cenzūra, uždraus
ti spausdinti darbininkų leidiniai, suimta ir įmesta į kalė
jimus daugelis aktyvių darbininkų veikėjų. Išleisti slapti 
potvarkiai sekti Blagojevą, Kirkovą, Kolarovą, Kabakčije- 
vą, Dimitrovą. Bulgarijos socialdemokratų darbininkų 
siaurųjų socialistų parlamentinė grupė buvo sufabrikuotai 
„tėvynės išdavimu“ apkaltinta. Byla buvo nutraukta tik 
baigiantis karui, paskelbus visuotinę amnestiją.

LIAUDIES ATSTOVAS

Tūkstantis devyni šimtai septynioliktieji metai.
Traukinys sunkiai pūškuoja gražiu tarpekliu. Mono

toniškai bilda pilni kareivių ir karinių krovinių vagonai. 
Čia jau seniai nėra tekę matyti tokio ilgo ir perkrauto 
traukinio. Vagonai atviri, ir lietus šliaukia ant susi
spaudusių kareivių, važiuojančių atostogų. Prisidengę 
apsiaustais bei milinėmis, jie sėdi ant maišų ir kuprinių, 
rūko ir keikia pabjurusį orą. Iš nuobodulio vieni dainuoja, 
kiti šneka apie namus, nenuimtą derlių. Nuo šlapių ap
siaustų lengvai garuoja, trenkia česnaku, autais ir deg
tine. Beveik kiekvienoje kareivio kuprinėje — po pleč- 
kutę stiprios slivovicos, nuo kurios galima sušilti ir pra
linksmėti.

Ešelono viduryje, tarp platformų, prikabintas nauju
tėlaitis, ištaigingas vagonas. Jis atrodė kaip gulbė tarp

* 1914 metų rugpiūčio mėnesį prasidėjo pirmasis pasaulinis im
perialistinis karas. 1915 metų spalio 1 dieną Bulgarijos vyriausybė 
dalyvavo Vokietijos, Austrijos—Vengrijos ir Turkijos pusėje. Tokiu 
būdu pirmą kartą savo istorijoje Bulgarija prieš liaudies valią atsi
dūrė Rusijos priešų stovykloje.

Per visą imperialistinį karą tik siaurųjų socialistų parlamentinė 
frakcija (Dimitras Blagojevas, Georgijus Kirkovas, Georgijus Dimit- 
rovas, Vasilas Kolarovas, Christo Kabakčijevas, Todoras Petrovas ir 
kiti,— iš viso 11 žmonių) nuosekliai kovojo prieš karą: sistemingai 
balsavo prieš karinius kreditus, demaskavo grobikiškus karo tikslus 
ir vokiečių imperializmo, pavergusio Bulgariją, plėšikišką politiką.
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varnų. Stotyse kareiviai pro jį praeidavo greitai, prisi
bijodami.

Kareiviai nesuprato, kodėl juos sugrūdo j atviras me
dines dėžes. Jei bent būtų gražus oras, o dabar po šiuo 
bangiu lietumi žmogus gali supūti: pliaupia ir pliaupia.

Ištaigingasis vagonas buvo beveik tuščias. Koridoriu
je prie atviro lango stovi rūkydamas neaukštas pulkinin
kas. Iš gretimos kupė išeina žmogus, apsirengęs civiliai, 
juoda barzda, garbiniuotais plaukais. Priėjęs prie pulki
ninko, jis taria:

— Šiaurus oras, ponas pulkininke, staiga atšalo, tar
si ruduo būtų. Sušals vaikinai.

Pulkininkas neatsakė. Jis nemėgo civilių. Jų draugys
tė jj tiesiog įžeisdavo.

Barzdotas žmogus išsitraukė cigarečių pakelį ir pasiū
lė pulkininkui:

— Rūkote?
— Ne!— atsainiai atsakė pulkininkas ir nuėjo į savo 

kupė.
Civilis atsistojo prie lango ir susimąstė. Priešais su- 

dūluodavo geležinkelio sargų būdelės, apleistos dirvos, 
nesuvežtos gubos.

Iš platformų sklidę triukšmas ir šauksmai netilo:
— Ei, Hani, per daug jau tu įsilinksminai! Ar tik ne 

į vestuves važiuoji? ..
— O kaip tu manai! Pačios jaunosios pakviestas!
— O jūs ten nešūkaukite, ponus prižadinsite!
— Tegu taip ilgai nemiega, jau vidurdienis.
— Linksmiau, linksmiau! Kas nori miegoti, tesėdi na

mie. . .
— Na, kelkis gi, piršly, sušoksime ručenicą! O tu, vai

kine, grok trankiau!
Suskambo žvangučiai, pritarė klarnetas, bet taip gar

siai, tarsi norėdamas viską nustelbti. Rūškanu tarpekliu, 
žemais lietingais debesimis nuvilnijo melodija, tai pašė
lusiai linksma, tai mįslingai liūdna. Į muzikos taktą arba 
buvo pritarta delnais, arba linksmais šūkčiojimais.

— Laikykis, kūmai!
— Pilk, piršly!
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•— Vikriau!
— Vikriau!
Siautėja žvangučiai, neatsilieka klarnetas. Sujudo vi

sas ešelonas. Pakilo kareiviai gretimuose vagonuose, nu
simetę apsiaustus, jsispitrino į šokančiuosius. Užsigrožė- 
jo ir civilis iš ištaigingo vagono. Jau seniai buvo užge
susi cigaretė, o jis tebestovėjo prie lango. Dūkli muzika 
ir šmaikštus kareivių linksmumas priminė jam kažką 
brangaus, mielo ir artimo...

■— Poručike! — pasigirdo suerzintas pulkininko balsas.
Iš gretimo vagono iššoko jaunas karininkėlis. Kaukš

telėjęs kulnimis, jis atsakė:
— Klausau, ponas pulkininke!
— Lai nutyla ta muzika!
— Klausau, ponas pulkininke!
— Ir kad negirdėčiau jokio triukšmo, jokių šauksmų! 

Aišku?
—- Aišku!
Poručikas šokosi vykdyti įsakymą.
Muzika nutilo. Nutilo šūksniai. Buvo girdėti tik ratus 

bildant ir lietų šniokščiant.
Ešelonas atidundėjo į stotį. Prie vagonų puolė karei

viai, po atostogų grįžtą į frontą. Jie lipo į vagonus, šau
kė, burnojo, padėdami vieni kitiems įkelti į vagonus la
gaminus, kuprines. . . Po valandėlės peronas ištuštėjo. 
Tiktai trys kareiviai su šlubčiojančiu, po sužeidimo dar 
gerai nepasveikusiu draugu, vis dar sukinėjosi palei va
gonus. Prie jų stovėjo neaukšta moteris, laikydama su
žeistojo kuprinę. Visur jiems atsakydavo: „Nėra vietos, 
eikite toliau!“

Suūkė garvežys. Bijodami likti, kareiviai įsiropštė į 
karininkų vagoną. Moteris padėjo įsėsti šlubčiojančiam.

— Lipk, Stanko, nes gali pajudėti traukinys.
Anksčiau į vagoną įsirabždinę draugai padėjo Stanko.

Vos jis spėjo žmonai paduoti ranką, ir traukinys paju
dėjo.

— Ateik čia, jaunuoli!
Stanko atsigręžė ir išvydo nepažįstamąjį civiliais rū

bais.
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— Taip, taip, imkite kuprinę ir eikite čia.
Stanko nuėjo į vagoną.
— Salta? — paklausė civilis.
— Salta. Lietus. . . Pila visą savaitę be perstojo.
— Duok savo kuprinę, eik j kupė, prisėsk.
Stanko nepatikliai pažiūrėjo.
— Įeik, įeik, nebijok.
Kareiviai, Stanko draugai, stovėję tambūre, nustebę 

žvilgčiojo. Stanko įėjo j kupė, atsisėdo ant minkšto suolo, 
ir jį apėmė miegas. Vos pradėjo snausti, kai gretimoje 
kupė pasigirdo triukšmas. Pasirodė pulkininkas.

— Poručike! Kaip į mano vagoną pateko šitie ka
reiviai?

— Nežinau, ponas pulkininke!
— Tai kas gi žino? Paklauskite, kas jie tokie, iš kokio 

dalinio.
— Klausau!
— Ir tuoj pat išvykite juos iš kupė. Aišku?
— Aišku, ponas pulkininke. Kareivi, stok!
Kareivis pasitempė.
— Paskui mane marš!
Svariame vagone vėl buvo tylu ir erdvu.
— Jūs neteisus, ponas pulkininke,— tarė civilis.— Ka

reivis sužeistas, jūs neturite teisės jį išvaryti. Jis lietuje 
persisaldys. Taip pat ir jo draugai... Argi jums jie 
trukdė?

Pulkininkas piktai sužaibavo akimis, norėjo neatsa
kyti, bet neištvėrė:

— Kas jūs toks? Ne jūsų nosiai kištis į kariškus rei
kalus?

— Aš liaudies atstovas, deputatas!
— Liaudies atstovas? . .
— Taip. Ir noriu jums pasakyti, kad tai, ką jūs pada

rėte — nusikaltimas...
— Ne jūsų reikalas spręsti, kur nusikaltimas, o kur 

ne! Aš dar kartą jus klausiu, kas jūs toks?
— Jau sakiau. Aš deputatas. Vadinuosi Georgijus Di- 

mitrovas. Bulgarijos socialdemokratų darbininkų šiaurų
jį,i socialistų partijos narys. Ką dar norite sužinoti?
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— Man nieko daugiau nereikia! Man jau aišku, kas 
jūs per vienas! Jūs už savo poelgį atsakysite karo lauko 
teismui!

•— O jūs atsakysite liaudies teismui.
įtūžęs pulkininkas nudūmė j kupė, trinktelėjęs du

rimis.
Dimitravas priėjo prie lango. Vėjas prisnūdo. Lietus 

liovėsi čaižęs vagonus, dabar lynojo, tyliai šnarėdamas. 
Artėjo vakaro sambrėška. Nuo platformų nebuvo girdėti 
jokio garso. Atrodė, jog ten visi išmirė.

SUSITIKIMAS TRAKIJOJ

Dimitrovas atvyko į Ksantį*, pafrontės miestą. Stoty
je jį pasitiko armijos štabo jaunas telegrafininkas. Jie 
kartu nuvyko j miesto pakraštyje esantį tabako fabriko 
darbininko namelį.

Kambarys buvo tuščias. Kaimynystėje buvo girdėti 
verkiant vaikas, kosint senis. Pro langą buvo matyti 
ankštas kiemelis, už kurio — iškilęs didžiulis tabako san
dėlis. Niūrios jo sienos priminė kalėjimą, žadino liūdesį.

Dimitrovas, pastatęs lagaminą, atsisėdo ant žemos 
medinės lovos ir ėmė laukti. Žmonės, turėjusieji čia atvyk
ti, kažkur užgaišo. Dimitrovas dirstelėjo į laikrodį, jam 
atrodė, kad jis jau seniai čia sėdi. Atsikėlė ir ėmė nera
miai vaikščioti po kambarį. į duris tris kartus pasibeldė 
ir į kambarį įėjo telegrafininkas.

— Visi susirinko, draugas Dimitrovai.
— Kiek jų?
— Keturi.
— Tegul įeina.
Telegrafininkas įvedė savo draugus. Jų tarpe buvo 

vienas karininkas — veikiančiosios armijos majoras, žy
gio uniforma.

* Dar 1915 metų spalio mėnesį Salonikuose (Egėjaus jūros uos
tas) išsilaipino Antantės anglų-prancūzų daliniai. Prieš Bulgariją 
susidarė antras — Salonikų — frontas. Į šį bulgarų dalinių išsidės
tymo ruožą ir atvyko G. Dimitrovas. Atvykimo dingstis buvo ištirti 
tabako darbininkų padėtį Ksanti ir Dramos miestų rajonuose.
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— Sveiki, draugai! — pasisveikino Dimitrovas.— Pra
šom sėstis.

Susėdo-— kas ant lovos, kas ant vienintelės kėdės; 
Dimitrovas įsitaisė ant savo lagamino, išsitraukė užrašų 
knygutę.

—- Atnešiau, jums, draugai, didelę naujieną. Rusijoje 
įvyko socialistinė revoliucija. Ten valdžia perėjo į darbi
ninkų ir kareivių Tarybų rankas... Tarybų priešakyje — 
bolševikų partija, Lenino partija. . . Padėties šeiminin
kai— darbininkai ir valstiečiai. Socializmo idėja virto 
realybe. Sis faktas turi didžiulę istorinę reikšmę tolesnei 
įvykių eigai visame pasaulyje, taip pat ir mums Bulgari
joje. . . Mums iškilo svarbūs ir atsakingi uždaviniai. Ry
šium su šiais įvykiais mūsų partija išleido atsišaukimą 
į darbininkus bei smulkiuosius savininkus miestuose ir 
kaimuose. Leiskite man, draugai, perskaityti šį atsišau
kimą. . .

Dimitrovas išsitraukė iš kišenės lapelį ir ėmė skaityti.
„Miestų ir kaimų darbininkai bei smulkieji savininkai! 

Vyksta kruvinas karas, o kartu su juo vyksta ir baisios 
žudynės, miestuose ir kaimuose fiziškai ir morališkai ali
nami, skurdinami darbo žmonės. Karo baisumai didėja. 
Žmonių aukų kasdien vis daugėja, neregėtai daugėja in
validų, nedarbingų, našlių ir našlaičių. . . Retas iš mūs 
neapverkia be laiko kare žuvusio žmogaus.. . “

Dimitrovas dirstelėjo į langą.
— Būkite ramus, draugas Dimitrovai,— tarė karinin

kas,— mes išstatėme sargybas.
Dimitrovas lėtai ir aiškiai tebekalbėjo:
— „Kur rasti išeitį iš šio pragaro? Išeitis — tik ne

atidėliotina ir visuotinė taika. Mes jau turime tokio išsi
vadavimo pavyzdį. Tai mūsų brolių — rusų darbininkų ir 
valstiečių — pavyzdys. Vienu smūgiu jie nutrenkė ir vel
niop pasiuntė karūnuotąjį kraugerį Nikolajų ir visą jo 
niekšingą žudikų gaują. Dabar rusų darbininkai ir vals
tiečiai atsikratė politinės vergovės jungu, visas savo jė
gas sukaupė, kad išsivaduotų iš ekonominės vergijos. . . Į 
tai dabar nukreiptos Rusijos darbininkų ir valstiečių jė
gos. Toks dabar pagrindinis Rusijos revoliucijos uždavi-
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nys. Tačiau, norint galutinai išsivaduoti ekonominiu ir 
politiniu atžvilgiu, rusų darbininkams ir valstiečiams kuo 
skubiausiai reikia taikos. Savo Liaudies Komisarų Tary
bos vardu jie kreipėsi į visas kariaujančias ir neutralias 
tautas ir atvirai joms pareiškė, kad rusų darbo liaudis 
nori demokratinės taikos — taikos be aneksijų ir kontri
bucijų, leidžiant kiekvienai tautai nuspręsti savo li
kimą. . . “

Dimitrovas nubraukė užkritusią ant akių plaukų sruo
gą ir skaitė toliau:

— „Reikia suprasti, kad Bulgarijoje tol nebus tikros 
laisvės ir savivaldos, kol Bulgarijos liaudies likimas yra 
vieno arba kelių asmenų rankose, kol saujelė kapitalistų 
Bulgarijos liaudį naudoja patrankų mėsai, laiko darbi
niais gyvuliais, yra apkrovę sunkiausiais mokesčiais, kol 
ant liaudies sprando sėdi iš viršaus primesta karinė, ad
ministracinė ir teismų biurokratija, kuri, užuot būdama 
liaudies tarnas, yra šeimininkas. Bulgarijos liaudis tiktai 
tada taps laisva ir bus tikra savo likimo šeimininkė, kai 
iš valdomos pasidarys valdančiąja liaudimi...“ .

Karininkas susirūpinęs kažko sukluso, bet paskui nu
siraminęs atsisėdo.

Dimitrovas pakilo ir iškilmingai baigė:
„Socializmo ir laisvės aušra jau šviečia mūsų žemei! 

Būkime, draugai, šiomis lemiamomis dienomis savo pos
tuose!“

Žmonės pagyvėjo. Darbininkas, kuris visą laiką buvo 
pritūpęs šalia Dimitrovo, pašoko, ir, džiaugsmingai trin
damas rankas, tarė:

— Štai buržuazijos giesmė ir sugiedota!
Visi nusijuokė, o Dimitrovas atsakė:
— Tai dar ne viskas, draugai. Turiu jums pranešti 

svarbią partijos direktyvą. Reikia užkirsti kelią bėgimui 
iš Bulgarijos kariuomenės į Anglijos-—Prancūzijos stovyk
lą! Partija mano, kad kareiviai turi būti savo postuose 
pasiruošę kovai prieš pavergėjus.

— Tai dar negirdėta,— atsiliepė vienas dalyvių.
•— Taip, dezertyravimą partija smerkia,—-pakartojo 

Dimitrovas. O paskui/žvilgtelėjęs į karininką, pasakė:
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Liaudies karininkai taip pat turi likti savo postuose, jų 
pareigų liaudį ginti ir lemiamu momentu. . .

- Draugas Dimitrovai, labai jau užsitęsė karas, treji 
metai, kai žmonės mirksta apkasuose. .. Nebepajėgia dau
giau kariauti, todėl ir bėga. ..

— Reikia visa tai išaiškinti, draugai. Sis mūsų parti
jos kreipimasis turi pasiekti apkasus, kiekvieną kareivį. 
O tai padarysite jūs, organizuoti kareiviai ir karininkai, 
organizuoti darbininkai.

— Teisingai! — atsiliepė darbininkas. Mūsų tabaki- 
i)inkai turi išsijudinti, nes pastaruoju metu truputį apri
mo. Tik seniai ir moterys liko. Jaunimas, galima sakyti, 
visas fronte. . .

— Ir užnugaris, ir frontas privalo veikti kartu, iš
vien,— įsiterpė karininkas.

— Aišku, atskirai negali!
Tuo metu Dimitrovas rausėsi lagamine. Suradęs ieš

komą paketą, jis padavė karininkui.
—■ Tai atsišaukimai. Išdalykite juos kam reikia.
Karininkas žvilgsniu pasvėrė paketą.
— Ar nemažoka?

Jei mažoka, padauginkite, o kol kas iki pasimatymo.
Namuose liko Dimitrovas ir telegrafininkas.

Na, o dabar paskutinis uždavinys,— kreipėsi jis į 
Irlt'pi alininką.— Reikia perduoti mūsų draugams Sofi
joje žinias iš fronto. Šitą uždavinį įvykdysite jūs.

Kaip? — nustebo telegrafininkas.
Labai paprastai, telegrafu.
O kas tas žinias priims?

- Sofijoje yra mūsiškis žmogus.
-  Stabe?
- Taip, karo ministerijoje. Tik atsargiai veikite. Vi

sur šnipai. . . Beje, raskite man nakvynei kitą butą.
— Pasirūpinsiu, draugas Dimitrovai. Šiaip ar taip, 

ėia buvę žmonės — ištikimi žmonės.
— Neabejoju. Bet man reikia apsilankyti ir kitose vie

lose.
Keletą dienų išbuvo Dimitrovas pafrontės ruože. 

Daug šnekėjosi su darbininkais ir kareiviais.
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KALĖJIME

1918 metų rugpjūčio 8 dieną Rusos karo lauko teis
mas posėdžiavo labai trumpai. Stabo karininkas atnešė 
teismo pirmininkui šifruotą telegramą, kurioje buvo ra
šoma: „Kaip ten bebūtų, Dimitrovas turi būti nuteistas be 
jokių ceremonijų“.

Viskas vyko žaibiškai. Dimitrovą kaltino, kad jis 
kurstęs kareivius maištauti ir nepaklusti. Šiam teiginiui 
pagrįsti buvo pailiustruotas Dimitrovo susidūrimas su 
pulkininku traukinyje.

Dimitrovas atkakliai protestavo prieš tokį kaltinimą, 
įrodinėjo, kad jis, kaip deputatas, užtarė sužeistą kareivį 
ir visa tai negali būti traktuojama, kaip „kurstymas maiš
tauti“. Į Dimitrovo aiškinimus nebuvo atsižvelgta — iš 
tikrųjų jis jau buvo armijos štabo ir vyriausybės nuteis
tas. Karo lauko teismas tik atliko formalumą: „už karių 
kurstymą nepaklusti viršininkams“ gavo trejus metus 
griežto režimo kalėjimo.

Sprendimas karo ministro buvo patvirtintas. 1918 me
tų rugpiūčio 29 dieną Dimitrovas buvo uždarytas Sofijos 
centriniame kalėjime.

Gyvenimas Bulgarijoje darėsi vis sunkesnis. Karui 
galo nebuvo matyti. Po kaimus ir miestus važinėjo vy
riausybės agentai, ieškodami naujos „patrankų mėsos“. 
Kartu su žmonėmis, kurie buvo reikalingi gerokai prare- 
tėjusiems kariniams daliniams papildyti, agentai atiminėjo 
maisto produktus, gyvulius. Bulgarijos keliais buvo varo
mos avių, jaučių, buivolų kaimenės... Kur buvo varomi, 
niekas nežinojo*. Nei mėsa, nei duona, nei drabužiai ne
patekdavo fronto kareiviams. Kareiviai mirko purvinuose 
apkasuose, mirė nuo bado, ligų ir kulkų, basi ėjo į mū
šius per akmenuotus Makedonijos kalnagūbrius.

— Ar bus šioms kančioms kada nors galas? — klausi
nėdavo, vilties netekę, kareiviai.

Vokietija įžūliai plėšė savo sąjungininkę. Už neturėjusias jokios 
vertės popierines markes vokiečių agentai supirkinėjo ir siųsdavo j 
Vokietiją odas, vilną, medvilnę, maisto produktus. Nepaprastai daug 
produkfų buvo vežama j Vokietiją. Juos išveždavo vokiečių karei
viams ir karininkams (apie 1800 vagonų maisto produktų per metus).
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— Ka d я gi baigsis šis prakeiktas karas? — dūsavo jų 
žmonos užnugaryje.

Žmonės mirė apkasuose ir spygliuotų vielų aptvaruo
se, kentė nuskurdusiuose Bulgarjios kaimuose bei mies
tuose. Apmaudas didėjo ir įgaudavo politinės kovos po
būdį. Įvairiose [mulo vielose pasirodė lapelių, kviečiančių 
sukilti.

„Kareiviai! Ištisus Irojus metus kaunamės su gausiu 
priešu. Kenčiame daug nelaimių. Nuogi, basi, alkani sau
gome sienas, kovojame už svetimus reikalus... Laikraš
čiuose mus apgaudinėja, kad mes kariaujame už visos 
tautos idealus, už tautos interesus, už mūsų nacionalinį 
susivienijimą. Žmonės, giedantys mums šias giesmes, liū
liuoja mus, o patys tuo pat metu pelnosi milijonus ir iš
tvirkauja. Ar leisime tiems niekšams ir po karo plėšti 
mus? Ne! Mes norime atsiskaityti su caru, jo generolais 
ir Bulgarijos turtuoliais už tai, kad jie žudo mus ir kaip 
siurbėlės čiulpia mūsų kraują. Remią carą ir vyriausybę 
yra liaudies priešai, ir kviečiame į kovą prieš juos. Te
gyvuoja revoliucija! Tegyvuoja respublika!“

Šie šūkiai, kurie vis dažniau pasigirsdavo fronte, tar
si priminė rusų kareivių šūkius Bulgarijos frontinin
kams. Jie rašė bulgarų kareiviams. „Siunčiame sveikinimus 
ir lauksime laimingų dienų, kada būsite laisvi, kaip ir 
mes. Iki pasimatymo. Kareiviai — laisvos Rusijos pilie
čiai“.

Skurdas užnugaryje darėsi neištveriamas.
Senelės Paraškevos audimo staklės nebestuksėjo. 

Siūlai seniai buvo dingę iš turgaus. Vaikų drabužiai su
sidėvėjo. Georgijaus artimieji ir bičiuliai kartais padėda
vo šeimai. Sykį žiemą atvyko iš Perniko 15 šachtininkų 
ir atvežė po maišą anglies. Georgijus tuo metu sėdėjo 
kalėjime. Jo motina Paraškeva ir žmona Liubica penk
tadieniais eidavo į turgų produktų pirkti, o paskui juos 
nešdavo Georgijui. Kalėjime maitino blogai: šimtas gra
mų kukurūzinės duonos ir apipuvusių bulvių sriubos. Bet 
nei griežiąs režimas, nei badas negalėjo palaužti Dimit-
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rovo. Jis ir kalėjime tebedirbo: rašė, daug skaitė, įniko 
prancūzų kalbos mokytis*.

Drauge su Dimitrovu kalėjo Žemdirbių sąjungos ly
deris Aleksandras Stambolijskis**. Susitikę kalėjimo kie
me, jie įsigudrino persimesti mintimis apie padėtį fron
te, apie Rusijos įvykius. 1918 metų rugsėjo mėnesį įvyko 
didelis prasiveržimas Pietų fronte, Dobro polės rajone. 
Sutriuškinta Bulgarijos kariuomenė bėgo. Salyje buvo 
kovojama, kad būtų paleisti politiniai kaliniai. „Ne ma
lonė, o amnestija“ — rašė iš kalėjimo Dimitrovas. Už vi
suotinę ir besąlyginę amnestiją kovojo visi. Partija iškėlė 
šūkį „Amnestija gyvoms karo aukoms ir liaudies teismas 
karo kaltininkams!“

Georgijus Dimitrovas nusiuntė teisingumo ministrui 
protestą: „Aš pasipiktinęs sutikau žinią, jog iš dalies do
vanojama bausmė. Matyt, norima išvengti arba bent už
vilkinti visuotinę politinę arba karinę amnestiją, už kurią 
pasisako darbininkų masės susirinkimuose ir mitinguose 
visoje šalyje. Reikia ne savavališkų caro malonių, o kad 
įsikištų parlamentas ir atšauktų karo teismo veiksmus“.

Visoje šalyje ir sostinėje vyko mitingai ir demonstra
cijos, kuriose buvo reikalaujama išlaisvinti Georgijų Di- 
mitrovą. 1918 metų gruodžio 16 dieną valdžia buvo pri
versta paleisti jį iš kalėjimo. Laikraštis „Rabotničeski 
vestnik“ sekančią dieną rašė:

„Vakar mūsų draugas buvo išlaisvintas. Dabar jis 
vėl vadovaus Liaudies susirinkimui. Visos šalies darbinin
kai, kuriems jis yra mylimas draugas ir nepakeičiamas 
vadovas, žinią apie jo išlaisvinimą iš kalėjimo sutiks su 
dideliu triumfu. Su dideliu džiaugsmu mes karštai svei
kiname savo draugą. Jam nesant, mūsų judėjimas patyrė

* 1918 metų lapkričio 4 dieną G. Dimitrovas rašė žmonai iš ka
lėjimo: „Mieloji Liuba, atsiųsk man prancūzišką knygą. Šįvakar man 
antroji pamoka.. .“

** A l e k s a n d r a s  S t a m b o l i j s k i s  (1879— 1923) — Bul
garijos liaudies Žemdirbių sąjungos (BLZS) vadovas. Buvo savaran
kiškos valstiečių valdžios šalininkas. Kovojo prieš monarchiją, už res
publiką. Pirmajame pasauliniame kare pasisakė prieš Bulgarijos da
lyvavimą kare, už tai buvo nuteistas iki gyvos galvos kalėti. 1923 me
tais birželio mėnesį Bulgarijos reakcijos buvo nužudytas fašistinio 
perversmo metu.
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didelį nuostolį. Georgijus Dimitrovas vėl stoja į savo va
dovaujantį postą, kupinas troškimo dar energingiau ir 
pa:,i,aukojančiai dirbti revoliucinio socializmo labui!“ 

Dimitrovas vėl užėmė savo postą.

TEGYVUOJA TARYBOS!

Traukiniai su apdriskusiais, ligotais ir utėlėtais karei
viais skubėjo į Sofiją. Radomire kareiviai suėmė savo ka
ilinukus ir, Aleksandro Stambolijskio bei Raško Daska- 
lovo vadovaujami, paskelbė liaudies respubliką. Radomi- 
10 respublika gyvavo labai trumpai. 1918 metų spalio 2 
dieną vokiečių artilerijos daliniai ir tuo metu Sofijoje 
esantys Bulgarijos junkeriai numalšino kareivių sukilimą.

Sofiją puolantys bulgarų kareiviai sustojo prieš Vla
da jaus tarpeklį, apšaudomą iš Vitošio aukštumų. Ne
drausmingi, pervargę, menkai ginkluoti sukilėliai buvo 
sumušti. Daugelis iš jų, neatkeršiję tiems, dėl kurių tėvy
ne pateko į katastrofą, paliko gulėti Vladajaus slėnyje.

Tarp sukilusių buvo daug siaurųjų socialistų, bet jie 
nesugebėjo organizuoti įsisiautėjusių kareivių minią ir 
vesti ją į kovą. Tuometiniams bulgarų socialistams buvo 
svetimas bolševikų lozungas paversti imperialistinį ka
is pilietiniu. Vėliau apie tai Dimitras Blagojevas buvo 
rašęs:

.......Kad mūsų partija negalėjo padėti sukilimui, su
pi autama, ne atsitiktina. Ji beveik visa buvo mobilizuota 
kariniuose daliniuose, išmėtytuose po visus frontus. Ša
lvie partija buvo nualinta... Sofijoje buvo tokia pati pa- 
di'dis, jei ne blogesnė. . . Vykstant mūšiams prie Kniaževo 
u Vladajaus. . . Liaudies namuose buvo tik mūsų partijos 
Centro Komiteto nariai. Partija tuo metu neturėjo nei 
'inoiiių, nei ginklų, su kuriais ji galėtų stoti prieš iki 
dailią ginkluotą vokiečių kariuomenę. . .“c

Trūko bolševikinio vadovavimo, nebuvo vienybės tarp 
valstiečių ir darbininkų, nebuvo lenininio karo supratimo.

1948 metų gruodžio 19 dieną Bulgarijos Darbininkų 
C .i 11 i jos Centro Komiteto politinėje ataskaitoje partijos V 
uva/iavimui Dimitrovas pasakė:
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„Per pirmąjį pasaulinį karą, ypač po Spalio socialis
tinės revoliucijos, partija atliko didelį aiškinamąjį ir agi
tacinį darbą kareiviams fronte ir užnugaryje. Šio darbo 
uždavinys buvo paruošti kareivius „sekti savo brolių ru
sų pavyzdžiu“, tai yra revoliucijos pavyzdžiu. Bet lemia
mu momentu, kai kareiviai fronte savo durtuvus atsuko 
prieš karo kaltininkus, sukilo ir ėmė žygiuoti į Sofiją, tai 
yra, kai jie iš tikrųjų pasekė savo brolių rusų pavyzdžiu, 
partija pasirodo nepajėgė išspręsti iškilusių uždavinių: ji 
nesugebėjo organizuoti ir vadovauti kareivių sukilimui, 
išplėsti šį sukilimą po visą šalį, įtraukdama į jį darbi
ninkus ir valstiečius, nukreipti sukilimą teisinga linkme, 
paversti jį visaliaudiniu sukilimu prieš monarchiją — 
svarbiausią vokiečių imperializmo agentūrą — ir prieš 
valdančiąją kapitalistų klasę, panaudojusią karą grobi
mui ir praturtėjimui. Jeigu tada partija būtų iškėlusi tai
kos ir liaudies demokratinės respublikos šūkius, ji neabe
jotinai būtų suvienijusi miesto ir kaimo dirbančiuosius. 
O mūsų partijos ir žemdirbių sąjungos vieningi veiksmai 
būtų padėję laimėti sukilimą. Pergalingas liaudies suki
limas dėl liaudies respublikos 1918 metais galėjo pakeisti 
mūsų šalies ir Balkanų bendrą vystymosi kryptį mūsų 
tautos labui.

Svarbiausia priežastis, dėl kurios mūsų partija 1918 
metų rudenį negalėjo vadovauti sukilusiems kareiviams, 
tai doktrinieriškumas — nebolševikinės pažiūros ir meto
dai, siaurųjų socialistų atsilikusios pažiūros“.

Karo kaltininkai Ferdinandas ir Radoslavovas, atlikę 
„savo misiją Balkanuose“, specialiu traukiniu pabėgo į 
Vokietiją. . . Tiktai liaudžiai nebuvo kur bėgti nuo užgriu
vusių nelaimių.

Sostą užėmė Ferdinando sūnus Borisas.
Nedrąsiai Borisas ėmėsi valstybės valdymo, bet grei

tai įsismagino. Senieji jo tėvo liokajai ėmė stropiai skleisti 
paskalas apie naujojo caro „demokratiškumą“, jo „kuklu
mą“ ir „meilę žmonėms“. O pats Borisas, stengdamasis 
patvirtinti paskalas, kaip ir kiekvienas demagogas, pradėjo 
fotografuotis tai garvežio mašinistu, tai medžiotoju, besi-

84



iK'klit inojančių su kaimo piemeniu, tai dievotu krikščio
niu popų ir pamaldžių senučių draugijoje.

Sofijos gatvėse patruliavo okupacinė kariuomenė — 
prancūzų, italų, naujazelandiečių kareiviai. Palei oku
pantų lagerius slampinėjo alkani vaikai, ligoti seniai, 
išbadėjusios moterys. Mirtis grėsė kiekvieniems namams, 
kiekvienai varguolio lūšnai.

Darbininkai vėl žygiavo miestų gatvėmis protestuoda
mi. Vėl nuskambėjo balsai:

— Duonos, anglies, butų!
Tuo metu Dimitrovas, kaip buvo pranešta partiniame 

laikraštyje, vėl buvo vadovaujančiame poste. 1919 metų 
vasario mėnesį jis išvyko į kalnakasių profsąjungos ak
ly vo konferenciją Pernike.

Šalta, baisi buvo 1919 metų žiema. Pernike knibždėjo 
policija ir kareiviai. Sužinojusi, kad Dimitrovas turi at
vykti j miestą, šachtų valdyba apie tai pranešė karo ko
mendantūrai. Komendantas tučtuojau pasiuntė j stotį dvi 
kuopas kareivių. Tuo pat laiku iš šachtų į stotį išžygiavo 
apie 600 angliakasių. Traukinys dar nebuvo atvykęs, o 
žmonių stotyje buvo sausakimša. Kareiviai stovėjo išil
gai perono jau gerokai sušalę. Pūtė žvarbus vėjas. Ko
mendantas šmirinėjo prieš išrikiuotas kuopas. Keletą kar
ių jis buvo nulėkęs pas telegrafininką sužinoti, kodėl 
Kankinys vėluoja. Už kareivių glaudžiomis eilėmis sto
vėjo šachtininkai, tyliai rūkė ir retkarčiais žvilgčiojo į 
pašiurpusį nuo šalčio šaunios povyzos komendantą. Jo 
ilgi ūsai skendėjo garų debesėliuose. Pagaliau jis neiš
kentė ir, priėjęs prie šachtininkų vado, paklausė:

Ko laukia jūsiškiai žmonės?
O ko jūsiškiai?
Mes vykdome įsakymą.
Ir mes vykdome įsakymą...

Komendantas išraudo ir, visiškai nesivaldydamas, su
riaumojo:

Kuopos, ramiai!
Pilės sujudėjo, vienas kareivis išmetė šautuvą. 

Kuopos, šaudyti!
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Kareiviai pažiūrėjo nustebę: į ką šaudyti, ar tik ko
mendantas neišsikraustė iš proto? Nė vienas nepakėlė 
šautuvo. įtūžęs komendantas pribėgo prie kareivio, iš
metusio šautuvą, ir žiebė jam į veidą.

— Kodėl metei šautuvą? Šaudyk!
— Pats šaudyk! — piktai atrėžė kareivis.
Už kareivių rikiuotės suskambo daina. Šachtininkai 

užgiedojo „Internacionalą“.
— Meskite ginklus, draugai. Eikite pas mus! — krei

pėsi j kareivius vienas šachtininkas.
Šachtininkai apsupo kareivius, ėmė broliautis. Tai pa

matęs, komendantas pasileido apsnigtu lauku. Tačiau 
niekas jo nesivijo. Jis jau nieko nedomino...

Dimitrovas pernakvojo brolių Martinovų namuose Per- 
nike. Rytojaus dieną įvyko šachtininkų konferencija, 
į Sofiją iš Perniko skriejo telegrama: „Skubėkite! Di
mitrovas čia. Padėkite!“

Valdžia tučtuojau ėmė veikti. Iš Sofijos išbildėjo trys 
traukiniai, prigrūsti kareivių. Viename — kavalerija, ki
tame— artilerija, trečiame — pėstininkai. Važiavo jie 
penkių šimtų metrų atstumu viens nuo kito. Virš Vlada- 
jaus tarpeklio driekėsi dūmų debesys. Pro vagonų langus 
žvalgėsi sunerimę karininkai ir kareiviai.

Trys traukiniai atidūmė j Perniką, išlaipino pėstinin
kus, artileriją ir kavaleriją. Rikiavosi pėstininkai, nukrei
pė patrankas j miestą artilerija, balnojo arklius kavale
ristai. . . Arklių kanopų bildesys, kardų žvangesys pripildė 
šachtininkų miestelio gatveles. Žmonės skubėjo į namus 
pasislėpti. Ką gali žinoti, kas ant seilės užėjo šachtų 
valdytojams? . .

Kariuomenė apsupo miestą, buvo pradėta suiminėti, 
tardyti, mušti, atleidinėti iš darbo. Buvo suimtas ir Di
mitrovas. Įgrūstas į garvežį ir atgabentas į Sofiją.

Ledinis vasario vėjas šlavė nuo geležinkelio sniegą 
ir drėbė jį prie sudaužytos Sofijos stoties sienų, kuriose 
žiojėjo išdaužytų langų kiaurymės, užgesusios krosnys. . .

Sostinės gatvėse degė laužai, prie kurių šildėsi oku
pacinių dalinių kareiviai. Trūko malkų. Kūrenami buvo 
stalai, kėdės.
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Kokią rūsčią, niūrią vasario mėnesio dieną į Sofijos 
•.lolj atpūškavo iš Perniko garvežys su suimtu Dimitrovu. 
/ 111 i;i, kad jis suimtas ir ištremtas į Sofiją, jau’ seniai 
buvo pasklidusi po sostinę.

Dimitrovas pavojuje!
Trumpu laiku stotis prigužėjo žmonių. Policininkai, 

lydėjusieji suimtąjį, vos skynėsi kelią minioje. Nusiėmęs 
Kepurę, Dimitrovas pasisveikino su žmonėmis. Jo valios 
I virt urnas drąsino žmones. Pasipiktinusi minia, norėda
ma išvaduoti Dimitrovą, ėmė grūsti policininkus.

Padėtis darėsi įtempta. Vyresnysis policininkas, išsi
traukęs revolverį, iššovė į viršų. Iš gatvės gilumos atlėkė 
raitosios sargybos eskadronas, blykstelėjo kardai. Bet 
žmonės neišbėgiojo, o dar glaudžiau apsupo Dimitrovą.

Prancūzų bei italų kareiviai, šildęsi prie laužų, susi
domėjo įvykiu.

Kas atsitiko? Kodėl čia susirinko žmonių? 
Atėjome išvaduoti suimtąjį bolševiką,— aiškino 

jiems darbininkai.
■— Kokį bolševiką?
— Bulgarų bolševiką, Georgijų Dimitrovą, darbinin

ką.
Italai ir prancūzai susimaišė su minia, sekusia paskui 

policininkus, vedančius Dimitrovą. Kolona užkimšo gat
vę. Buvo girdėti šaukiant:

- Paleiskit Dimitrovą!
Ant stalo, stovėjusio prie laužo, užšoko aukštas ir 

linksmas prancūzas kareivis ir iš visų jėgų riktelėjo:
Viv le Sovjet!

Jam pritarė kiti kareiviai, ir virš minios nuaidėjo „Viv 
le Sovjet!“ „Viv le Sovjet!“

Prancūzus parėmė bulgarai:
Tegyvuoja Tarybos!

Drąsesni priėjo prie pat policininkų, tiesdami Dimit- 
rovui rankas, šaukė:

Paleiskite jį!
Policininkai, matydami, kad įsikišo prancūzų karei- 

v mi, išsigando ir staiga pradėjo trauktis atgal, kol visiš
kai išnyko minioje.
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Žmonės iškėlė Dimitrovą aukštai virš galvų ir nešė jį 
viduriu gatvės. Kažkas giedojo „Internacionalą“, jam pri
tarė kiti, ir štai jau aibė žmonių giedojo proletarų himną, 
kviečiantį į kovą ir pergalę.

Eisena sustojo priešais Partijos Rūmus. Dimitrovas 
pasakė kalbą. Jo klausėsi ir okupacinių dalinių kareiviai. 
Tai kas, kad jie nesuprato kalbėjusiojo bulgariškai. Jie 
žinojo, kad kalba bolševikas. Jiems buvo gera, kad su 
visais kartu galėjo šaukti:

— Tegyvuoja Tarybos!

GELEŽINKELININKŲ STREIKAS

1919 metų gruodžio 24 dieną, Komunistų partijos 
kvietimu, liaudis demonstravo Bulgarijos miestų gatvė
mis*. Nutilo fabrikai, ištuštėjo įstaigos, apmirė gyveni
mas. Žmonės reikalavo „duonos, anglies, butų, drabužių, 
atgauti pamintas politines teises“.

— Tai formali ir tikra revoliucija! — pasakė vidaus 
reikalų ministras, platusis socialistas Krystiu Pastucho- 
vas.— Tučtuojau reikia iškviesti kariuomenę! Išvaikyti 
demonstraciją! •

Bet demonstrantai jau patys išsiskirstė į namus. Ry
tojaus dieną buvo išleistas įsakymas atleisti iš valstybinės 
tarnybos visus demonstracijos dalyvius.

1919 metų gruodžio 25 dieną Sofijos geležinkelininkai 
paskelbė protesto streiką. Geležinkelininkų delegacija ir 
profsąjungos atstovai, tarp jų Vasilas Kolarovas, Georgi
jus Dimitrovas ir Nikola Penevas, aplankė Geležinkelių 
ministrą ir pareikalavo: grąžinti į darbą visus atleistuo-

* 1919 metų gegužės mėnesį partijos XXII suvažiavime Bulgari
jos socialdemokratų darbininkų siaurųjų socialistų partija buvo per
organizuota į Bulgarijos komunistų siaurųjų socialistų partiją. Sis 
suvažiavimas yra laikomas Bulgarijos Komunistų partijos (siaurųjų 
socialistų) I suvažiavimu.

1927 metais fašistinės diktatūros sąlygomis buvo įkurta Bulga
rijos darbo partija, kaip legali darbininkų klasės organizacija, ji at
liko nelegaliai veikiančios Komunistų partijos darbą. 1938 metais buvo 
pripažinta, jog dvi partijos negali būti, todėl BKP CK nutarė palikti 
tik Darbo partiją, o Komunistų partijos narius ir kadrus prijungti 
prie Darbo partijos. 1939 metais tai buvo galutinai reorganizuota.
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sius, liautis demonstracijos dalyvius persekioti, pagerin- 
li darbininkų ir tarnautojų materialinę padėtį, panaikinti 
nepaprastas karines priemones.

Ministras atsakė, kad tai maištas, ir išvijo delegaciją. 
Vyriausybė nusprendė nedaryti jokių nuolaidų streikinin
kams, o Komunistų partijai paskelbti karą. Parlamentas 
ir spauda ėmė šmeižti partiją. Iš kaimų į sostinę buvo 
sutraukta iš buožių pasamdyti pogromininkai. Į juos vy
riausybė kreipėsi atsišaukimu:

„Šalis pergyvena istorinį laikotarpį. Arba ji nugalės, 
arba žus. Nuo jūsų priklauso jos gyvybė, kuriai grasina 
linginiai, miesto valkatos ir politiniai apašai... Jie nori 
pasidalyti valstiečių turtą ir žmonas. . . Jie nori, kaip Ta
rybų Rusijoj, mus maitinti iš bendro katilo...“

Sofiją užplūdo pogromininkai su kuokomis, senais, 
dar turkų laikų, pistoletais ir naujoviškais šautuvais. Jie 
užgrobė geležinkelininkų kvartalus. Pradėta susidoroti. 
Girtos gaujos nieko nepasigailėjo. Vyriausybė paskelbė 
geležinkelininkų mobilizaciją. Tačiau visos šios priemo
nės nepadėjo vyriausybei streikuojančių paklupdyti. Dvi
dešimt penki tūkstančiai geležinkelininkų, pašto bei te
legrafo darbuotojų sukilo ginti savo interesų. Dvidešimt 
penki tūkstančiai pasiaukojo badui, šalčiui, smūgiams ir 
kančioms... Dvidešimt penki tūkstančiai dirbančiųjų kar
iu su savo šeimomis stojo į Bulgarijoj neregėtą didvy
rišką kovą. . .

Gruodžio 27 dieną sustojo tramvajai, nedirbo paštas, 
telegrafas, telefonas. Gyvenimas apmirė.

Dvi dienas drėbė smulkus, purus sniegas. Trečią dieną 
nustojo snigti, pūstelėjo šiaurys vėjas.

Streiko komitetas susirinko už geležinkelio, nedidelia
me žemame namelyje. Jau kelias dienas čia nevažinėja 
Ilaukiniai. Apsnigti bėgiai ir, jei ne telegrafo stulpai, 
Miluku liūtų atspėti, kad tai geležinkelis.

Senas iešmininkas Ivanas Stremova's užleido streiko 
komitetui savo namelį, nors jame tebuvo mažas kamba- 
11tikas ir virtuvėlė, kurioje gulėjo serganti duktė. Jau ke
liniu diena ji serga, o namuose nei anglies, nei cukraus, 
i i i -i a kaip išvirti ligonei arbatos.
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Kambarėlyje susirinko šeši žmonės. Karštai svarstė 
streiko komiteto kreipimąsi j streikuojančiuosius, kalbėjo 
apie paramą badaujančioms geležinkelininkų šeimoms, 
apie vyriausybės vėl ruošiamą mobilizaciją. Didelį ne
rimą kėlė streiklaužiai ir pasitaikančios išdavystės. Namo 
šeimininkas Ivanas Stremovas papasakojo, kad kai kurie 
mašinistų organizacijos nariai, plačiųjų socialistų veikia
mi, bando sužlugdyti geležinkelininkų kovą. Ivanas Stre
movas patarė tučtuojau susisiekti su mašinistų organi
zacijos vadovybe ir demaskuoti išdaviką.

Į kambarį įėjo šeimininkė ir išsigandusi tarė vyrui:
— Kieme laukia trise.
—- Kas tokie?
— Nežinau... Nori įeiti į vidų.
—. Ar tik ne pogromininkai?
—• Nepanašūs, eik ir pats pažiūrėsi.
Iš tiesų kieme iki kelių sniege stovėjo trise. Iš karto 

Ivanas išsigando, bet paskui pažino kūriką Stefaną Boi- 
činskį.

— A, Stefanas! Kodėl neini į vidų? O kas šitie drau
gai?

— Įėjęs paaiškinsiu. . .
Ankštame koridorėlyje, kol nepažįstamieji ateiviai nu- 

sirenginėjo, Stefanas pašnibždėjo Ivanui:
— Tai draugai Vasilas Kolarovas ir Georgijus Dimit- 

rovas.
Svečiai įėjo į kambarį, kuriame posėdžiavo streiko 

komitetas. Geležinkelininkai apstojo juos ratu, parodė 
kreipimosi tekstą, kurį jie ką tik parašė. Dimitrovas su 
Kolarovu padarė keletą pastabų ir pasakė, kad kreipi
masis bus tučtuojau atspausdintas ir išplatintas.

— Blogai su mašinistų organizacija, draugas Dimit- 
rovai,— tarė Ivanas Stremovas,— ten, matyt, yra vyriau
sybės apmokamų agentų.

Dimitrovas paniuro. Jis jau buvo informuotas apie 
mašinistų organizacijos norą kapituliuoti.

— Žinote, draugai, — tarė Dimitrovas. — Vyriausybė 
nutarė paskelbti mums karą, o ne patenkinti mūsų reika
lavimus. Mes turime būti labai valingi ir labai tvardytis.
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Keikia būti drausmingiems ir nepasiduoti vyriausybės 
provokacijoms. Su mumis visa Bulgarijos liaudis. Mes 
nugalėsime. Iš kaimų gaunami streikuojantiems maisto 
siuntiniai.

Si žinia pradžiugino.
— Mūsų valstiečiai,— pabrėžė Kolarovas,— solidari

zuojasi su savo broliais darbininkais. O tai labai svarbu, 
lai rodo, kad darbininkai ir valstiečiai yra vieningi ir 
partija turi juos dar labiau vienyti. Geležinkelininkų strei
kas, draugai,— tai ne paprastas ekonominis streikas. Tai 
visų pirma tikras politinis streikas. Tą turi kiekvienas 
žinoti ir atsiminti.

Vakare streiko komitetas priėmė nutarimą padidinti 
streikuojančių drausmę. Stefanui Boičinskiui buvo paves
ta pradėti derybas su mašinistų organizacijos vadovybe.

Išeidamas Dimitrovas paklausė šeimininką:
O kur tavo duktė, Ivanai? Pasveiko?

Iešmininkas sutriko: „Kas jam pasakė?“
Buvo gydytojas?
Nebuvo, draugas Dimitrovai.
Reikia iškviesti. Kur ji guli?
<' i a! iešmininkas atidarė virtuvės duris. Joje bu- 

■n banku, Blausiai degė žvakė. Prie aprūdijusios kros- 
1111 u ied 11 iė |e lovoje p,ulėjo ligonė. Salia sėdėjo motina.

Bal ai' .I.iii 11.e. Blmilrovas su Kolarovu sunkiai atsidu- 
i i 11 11 privi rė durk. Išeidami jie davė iešmininkui pini- 

pų i:\dylojiil parvežti. O kitą dieną į iešmininko namelį 
пера, i ■ Iaini žmonės atvilko ryšulį malkų ir maišelį miltų.

Y v i i a i isybė ėmėsi visokiausių priemonių streikuojančių 
pasipriešinimui palaužti. Bandė sau patikimais žmonėmis 
p a k e r ė  i streikuojančius, bet nepavyko. Neturėdami paty
l imo. streiklaužiai gadino mašinas. Tai nusirito nuo be
inu garvežys, tai sprogo garvežio katilas, sugedo telefo
ną:,, nustojo veikęs telegrafas. . . Vyriausybėje viešpatavo 
nepasitikėjimas, ir jinai, norėdama save suraminti, leido 
biuletenį, kuriame skelbė:

„tvarka atstatoma. Rytoj šalyje važinės trisdešimt 
traukinių. Streikininkai kapituliavo! Lokomotyvai rūpes
tingiausiai sutaisyti... traukiniai kursuoja...“
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Bet traukiniai nejudėjo. Jie stovėjo apsnigti nuoša
liose tarpstotėse, užšalusiose stotyse. Visur buvo tylu. 
Neveikė telegrafas ir telefonas, nebuvo girdėti garvežių 
ūkavimo, tik žiemos pūgos švilpavo laidais atkampiuos 
laukuos. . . Vėlai naktį buvo tyčia atsukinėjami pabėgių 
varžtai, nutraukiami telegrafo laidai, kad paskui galima 
būtų apkaltinti streikininkus. Tamsos ir niekšybės debe
sys aptraukė Bulgariją. Iš kur laukti prošvaistės?

Tik Komunistų partija gynė kovojančius. Tik deputa
tai komunistai reikalavo iš vyriausybės išnagrinėti ir pa
tenkinti streikininkų reikalavimus. Tačiau vyriausybė at
metė komunistų reikalavimus ir pareiškė kovosianti su 
streikininkais iki galo. Ji paskelbė visus Komunistų par
tijos vadovus už įstatymo ribų. Paskyrė pinigines pašal
pas tiems, kurie juos sugaus ir perduos į valdžios rankas.

Solidarizuodamiesi su streikuojančiais geležinkelinin
kais, paskelbė streiką Perniko šachtininkai ir uostų darbi
ninkai. Streikuojančių vis daugėjo. Didėjo ir nelaimės. 
Tačiau dirbančioji Bulgarija neapleido kovojančiųjų. Juos 
ėmė remti pinigais ir produktais Plevenas, Varna, Rusa, 
Slivenas, Plovdivas. Žmonės duodavo streikuojantiems 
miltų, lašinių, pupelių. . . Kas savaitę darbininkai vienos 
dienos uždarbį skirdavo streikuojantiems, o tarnautojai 
ir laisvų profesijų žmonės duodavo kiek galėdavo. [ strei
kų komitetų kasas plaukė šimtai tūkstančių levų.

Geležinkelininkams remti buvo paskelbtas visuotinis 
politinis streikas. Jis truko visą savaitę — nuo 1919 metų 
gruodžio 29 iki 1920 metų sausio 3 dienos. Jame dalyva
vo visa dirbančioji Bulgarija, streikavo netgi pradinių 
mokyklų ir gimnazijų mokytojai.

Profsąjungų Centro taryba savo kreipimesi į solida
rumo streiko dalyvius, kreipimesi, kurį paruošė Dimitro- 
vas, pareiškė:

„Profsąjungų Centro taryba jūsų asmenyje sveikina 
Bulgarijos darbininkų klasę, kuri atsiliepė į jos raginimą 
ir daugelio aukų bei didelių sunkumų kaina pademonst
ravo brolišką solidarumą su geležinkelininkais, pašto ir 
telegrafo darbuotojais bei kitais tarnautojais. . .“
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Geležinkelininkų streikas truko penkiasdešimt penkias 
dienas. Jis buvo sužlugdytas vyriausybės tarnų, įsibrovu- 
'.iii i mašinistų organizacijos eiles, pašto ir telegrafo 
darbuotojų profsąjungos viršūnes.

Tačiau, nepaisant pralaimėjimo, darbininkų klasė dar 
labiau užsigrūdino, dar daugiau pasiruošė naujiems mū
šiams. Transporto darbininkų streikas buvo revoliucinio 
proletariato generalinė repeticija. Apie šį streiką Georgi
jus Dimitrovas parašė specialią brošiūrą „Pralaimėjimas 
n pergalė“, kurioje buvo sakoma: „Didelės, antra vertus, 
pi pamokos. Šios pamokos tiek betarpiškai kovoje dalyva
vusiems darbininkams, tiek visam proletariatui jau sa
vaime tikri užkariavimai. Jos turi nepaprastą reikšmę bū
simiems proletariniams mūšiams“.

NEPAGAUNAMAS

Policija atkakliai ieškojo Georgijaus Dimitrovo. Visi, 
jos manymu, įtartini Jučbunaro ir geležinkelio stoties 
kvartalai buvo apieškomi po keletą kartų per dieną.

Priešai visaip jį šmeižė. Visi, kurie dar neseniai ra
gino valdžią sugniuždyti streiką, „sunaikinti bolševikų iš
perą“, dabar liejo krokodilo ašaras dėl „nelaimingų, ap
gautų darbininkų“. To meto laikraščiuose dažnai buvo 
rašoma:

„Kur jūs, kurstytojai ir nusikaltėliai? Kodėl vieni dar
bininkai turi kentėti dėl jūsų beprotiškos avantiūros? Kur 
j u s l i  revoliucinis didvyriškumas? Kodėl vengiate atleistų 
geležinkelininkų? Kur jūs, darbininkų klasės tariamieji 
vadai“.

laip rašė šeimininkai, ir kasdien atleisdavo daugybę 
s i  re i k i 11 inkų.

Susidorojimo laukė ir Sofijos bendruomenės tarnauto- 
pii Dar nuo 1914 metų Georgijus Dimitrovas buvo bend- 
i ta 1111 e 11 ė s patarėju (deputatu) nuo sostinės darbininkų. 
I iin įlietu, kai bendruomenės taryba ėmėsi represijų prieš 
lai uaiilojus, dalyvavusius streike, Dimitrovas gyveno ne- 
legaliai ir todėl, suprantama, negalėjo viešai jų ginti.
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Tuo ir buvo pasinaudota, diskredituojant darbininkų de
putatą, darbininkų vadą, komunistą. Tomis dienomis laik
raščiai veidmainingai rašė:

„Kur tu, Dimitrovai? Kodėl neatvyksti ginti bendruo
menės tarnautojų? Kodėl tu negirdi kančių motinų bei 
vaikų, alkanų stoviniuojančių gatvėse? Nejaugi negirdi 
jų aimanų?“

1920 metų vasario 12 dieną bendruomenės Taryba su
sirinko posėdžiui. Vasariškos saulės kupinoje salėje už 
ilgo stalo išdidžiai sėdėjo ponai patarėjai. Posėdis dar 
nebuvo prasidėjęs, o patarėjams baisiai rūpėjo pareikšti 
savo nuomonę svarbiausiu darbotvarkės klausimu.

— Jei šiandien neatleisime, tai rytoj jie mums ant 
sprando užlips!

— Tegu Dimitrovas prisiima jų nuodėmes. Kodėl jų 
negelbsti? Bijosi! Dingo kaip į vandenį.

— Jie visi tokie, mūsų revoliucionieriai. Jie tik košės 
priverda, o srėbti turi kiti.

Į pirmininko kėdę atsisėdo griežtas ir išdidus kmetas*.
— Ponai patarėjai! Jūs pakviesti spręsti labai svarbų 

klausimą,— atleisti tarnautojus, dalyvavusius geležinke
lininkų streike. Mes manome, kad šis klausimas turi būti 
nedelsiant išspręstas, nors kai kurie patarėjai ir nedaly
vauja. . . Yra žinoma, kad patarėjas Dimitrovas, nepaisy
damas daugkartinių kvietimų, j posėdį neatvyko. Matyt, 
bijo užstoti atleidžiamus iš darbo streikininkus. . . Tačiau 
mes negalime vilkinti tokio svarbaus klausimo, mes pri
valome veikti skubiai ir griežtai. Todėl siūlau balsuoti. . .

Tuo laiku prasivėrė durys, ir į salę įėjo Dimitrovas.
— Aš čia, ponai! Be reikalo mane kaltinate. Aš taip 

pat balsuosiu, bet tik ne už tai, kad tarnautojai būtų at
leisti iš darbo, bet kad jie dirbtų toliau.

Iš netikėtumo kmetas sutriko.
— Dimitrovai, iš kur jūs atsiradote?
— Tai nesvarbu. . . Aš atvykau bendruomenės tarnau

tojų interesų ginti. Kiekvienas, kuris turi sąžinę ir pilie
tinės pareigos jausmą, taip pat balsuos, kad jie būtų

* Kmetas — bendruomenės Tarybos pirmininkas, miesto galva.
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— Nėra. . .
— Vadinasi, nėra! Taip ir užprotokoluosime. Dauguma 

už bendruomenės tarnautojus,— susumavo Dimitrovas.
— Kaip čia pasakius...— atsikirto kmetas.—-Vienu 

balsu daugiau — didelio čia daikto. . .
— O vis tiktai dauguma! — užbaigė Georgijus Dimit

rovas.
Durys vėl atsivėrė, o patarėjas, išėjęs kviesti policijos, 

kaip pamišęs riktelėjo:
— Ponas kmetai, bendruomenė užblokuota! Bandžiau 

susisiekti su miestu — telefono laidai nutraukti. Mes izo
liuoti! . .

Visi pašoko. Kmetas šaukė:
— Kaip tai izoliuoti? Iškvieskite policiją!
— Ką padarys policija. . . Visi įėjimai į bendruomenę 

nežinomų žmonių saugomi. Negalima nei įeiti, nei išeiti.
— Iki pasimatymo, ponai! — Dimitrovas mandagiai 

nusišypsojo ir išėjo.
Patarėjai ir kmetas ilgai žiūrėjo jam įkandin*...

„Vyriausybė ir buržuazija šiandien džiūgauja,— rašė 
Dimitrovas brošiūroje „Pralaimėjimas ir pergalė“,— kad 
jie laimėjo transporto darbininkų streiką, mano, kad su
davė smūgį visam Bulgarijos proletariatui ir komunizmui. 
Per anksti džiaugiasi! Jie pamiršo liaudies išmintį: „Juo
kiasi tas, kas juokiasi paskutinis!“ Nereikia nė kiek abe
joti, kad Bulgarijos proletariatas iš laikino dalinio pralai
mėjimo pajėgs sukaupti naujų jėgų, patobulinti ir išga
ląsti savo kovos ginklą bei pagreitinti savo galutinę 
pergalę prieš kapitalizmą“.

PER JUODĄJĄ JŪRĄ

1920 metų birželio mėnesį partija nusprendė pasiųsti 
Dimitrovą kartu su Centro Komiteto sekretoriumi Vasilu 
Kolarovu delegatais į Trečiojo Komunistų Internacionalo 
antrąjį kongresą Maskvoje.

* Rytojaus dieną po posėdžio, vasario 13, Dimitrovas rašė žmo
nai:
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Puikus kalbėtojas, išprusęs teisininkas, aukštos kultū
ros žmogus, Vasilas Kolarovas Komunistų partijoje at
stovavo pažangiajai liaudies inteligentijai. Jo vaidmuo 
partijoje harmoningai derinosi su Dimitrovo vaidmeniu. 
Dviejų komunistinių veikėjų politinė ir asmeninė drau
gystė vis stiprėjo. Neatsitiktinai būtent juos pasiuntė 
partija delegatais į Kominterno kongresą.

Nukeliauti tuomet j Maskvą buvo labai sunku. Į ją 
prasigauti tebuvo galima arba per Vokietiją, arba per 
Juodąją jūrą. Per Vokietiją kelionė buvo neįmanoma, nes 
Lenkijoje dar siautėjo karas ir Rusijos vakarinės sienos 
buvo uždarytos. Liko tik Juodosios jūros kelias: Varna— 
Odesa, nors šiame kelyje tykojo daug pavojų ir rizikos. 
Krymo pusiasalio krantai buvo saugomi anglų ir pran
cūzų kreiserių. Kryme šeimininkavo baltagvardiečiai.

Bulgarijos delegatai Vasilas Kolarovas, Georgijus Di- 
mitrovas, Christo Kabakčijevas ir Nikola Maksimovas nu
tarė plaukti per Juodąją jūrą. Imta skubiai ruoštis.

Kolarovas su Dimitrovu atvyko į Varną. Čia, stotyje, 
juos pasitiko Nikola Penevas, Centro Komiteto ryšininkas.

— Na, kaip, ar viskas paruošta? — paklausė Kolaro
vas.

— Taip, valtys laukia prie kranto.
— Tad einam.
Už geležinkelio, nendrynu pasuko prie Varnos ežero. 

Varnos gyventojai ilsėjosi ant jūros kranto, ir čia, prie 
ežero, buvo tylu, nebuvo žmonių, todėl keleiviai galėjo 
nepastebėti pasiekti sutartą vietą.

Priėjęs prie ežero, Nikola Penevas atsargiai praskyrė 
nendres ir apsidairė. Prieš jį žvilgėjo ramus ežeras.

— Galima eiti!
Dimitrovas paspartino žingsnį. Paskui jį — Kolarovas. 

Kai baigėsi nendrynas, atsivėrė smėlėtas krantas. Maž
daug už dešimties metrų nuo kranto palengva suposi dvi 
valtys su miegančiais valtininkais.

„Mano pasirodymas Taryboje trenkė mūsų priešus kaip perkū
nas iš giedro dangaus. Suprantama, kad plačiuosius tai kaip verdan
čiu vandeniu apliejo. Jie, vargšeliai, manė, mano nebuvimą, spren
džiant klausimą, panaudoti kaip didelį kapitalą agitacijai prieš mūsų 
partiją. Ir staiga iš rankų išslydo toks laimikis.. . “
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— Tokiais laivais plauksim į Odesą? — paklausė Ko- 
larovas.

— Jie su burėmis,— tartum ramindamas, atsakė Pe- 
nevas.

— Na, visai kaip didžioji armada! — nusijuokė Dimit- 
rovas.

— Jei geras oras, per dvi tris dienas būsite Odesoje.
— O valtininkai patikimi?
— Neutralūs žmonės: kas jiems moka, tam ir tarnau

ja,— atsakė Penevas.— O kol kas, draugai, atgal j nend
ryną, čia mus gali pamatyti.

Kolarovas nerimo. Jis dar kartą nuėjo pažiūrėti val
čių. Valtininkai vis dar miegojo. Valtyje mėtėsi tušti bu
teliai, duonos, dešros, sūrio likučiai. Matyt, valtininkai 
prieš ilgą kelionę gerokai ištraukė. Nedžiugino Kolarovo 
ir valtys: vienoje tegalėjo tilpti du, kitoje — trys keleiviai. 
Bet ką darysi — dėl kilnaus tikslo galima ir rizikuoti.

Birželio 29 dieną, antrą valandą nakties, valtys iš
plaukė j jūrą. Iš pradžių oras buvo gražus, bet greitai 
papūtė šiaurrytys vėjas, dangų aptraukė juodi debesys. 
Debesų properšose ribėjo vakarinė žvaigždė.

— Tarybinė žvaigždė bus mums švyturys!
Oras kaskart vis biuro. Jūrą vagojo didžiulės juodos 

bangos. Pasislėpė žvaigždelė, taip džiuginusi keleivius. 
Valtys blaškėsi nuo keteros ant keteros. Visi nutilo. Su
šnarėjo lietus.

— Nieko, tuojau pasidarysime kapą,— ramino valti
ninkas.

Keleiviai nustebę susižvalgė. Jaunas ir linksmas vai
kinas, valtininko padėjėjas, skersai valties padėjo kartį, 
ant jos užmetė brezentą ir „kapas“ baigtas. Dimitrovas 
su Kolarovu palindo po brezentu ir, monotoniškai bel- 
džiant lietui, greitai užmigo.

Juos pažadino šauksmas:
— Gelbėkite! Žūstame!
Dimitrovas su Kolarovu pašoko ir tamsoje įžiūrėjo, 

kaip valtininkas, iš visų jėgų įsikibęs į vairą, stengiasi 
tiesiai pakreipti pasvirusią valtį. Pasirodė, kol keleiviai 
miegojo, valtininkai kauštelėjo ir taip pat užmigo. Kai
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vienas iš jų prablaivėjo, pasirodė, kad valtį bangos mėtė 
lyg žaisliuką.. .

Rytą, kai saulė nutvieskė jūros platybes, keleiviai, ant
rosios valties pasigedo. Kaip vėliau paaiškėjo, valtis su 
Knbakčijevu ir Maksimovu naktį pasiklydo ir po ilgų 
klaidžiojimų vėl atsidūrė prie Bulgarijos krantų.

Išaušus rytui, atsirado ir kita bėda: iš statinaitės iš
tekėjo visas geriamasis vanduo. Kažkuris iš valtininkų, 
naktį numalšinęs troškulį, pamiršo kraną užsukti.

— Juk tai katastrofa! Kaip galima be gėlo vandens 
prasigauti iki Odesos? — klausė Kolarovas.

Valtininkai kaltai žiūrėjo. Jaunesnysis ramino:
-  Gausim vandens mūsų kaime Zirilovkoje.

— Kur toji Zirilovka?
Netoli Konstancos...
Bet juk tai Rumunija. . .

— Taip, bet ten geri žmonės. Ten mano sužadėtinė. 
Niekas mūsų rumunams neišduos. Garbės žodis! Mano 
sužadėtinė ir vėtyta ir mėtyta moteris; kaip jai pasakysi, 
taip ir bus. Aš ir gaunu vandens, kai tame rajone žvejoj u.

— O rumunų postai?
- Niekis rumunų postai! Duok dvi cigaretes — ir vis

kas. Kiek kartų aš su savo sužadėtine vežiojau kontra
bandą!

Kolarovas, kaip valties komendantas, nusprendė plauk
ti į Dunojaus žiotis ir ten prisisemti gėlo vandens.

Liepos 3-ioji buvo tyli ir saulėta. Kaip milžiniškas 
veidrodis žvilgėjo jūra. Rodos, iš niekur negalima buvo 
llkėlis nelaimės. Keleiviai išsimaudę kepinosi saulėje.
1 .lai ir daina suskambo. Bet. . . kas gi tai? Horizonte pasi- 
Kulė dūmai, paskui kaminas ir štai jau išniro karo laivas. 
Galingai skrosdamas vandenį, jis greitai artėjo prie valties.

Dabar,— pasakė Dimitrovas,— tai nelaisvės neiš
vengsime.

Taip jau atrodo. . .
Reikia ką nors sugalvoti!
Reiki a pirmiausia apžiūrėti, ar valtyje nėra ko 

imi s  nereikalingo,— pasiūlė Kolarovas.— Parodykite, ką 
|u'. Im ile,— kreipėsi į valtininkus.
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Tie susižvalgė.
— Greičiau, nėra laiko galvoti.
— Aš turiu bombą,— sulemeno valtininkas, sėdėjęs 

prie vairo.
—• Kokią bombą? Tučtuojau jūron!
Valtininkas įvykdė įsakymą.
•— Ar dar ko nors neturit, sakykite, kad per kvailumą 

neįkliūtumėm...
— Turiu portfelį. ..
Dimitrovas atidarė portfelį ir pamatė jame geležinį, 

lituotais galais, vamzdelį. Aiškinti nereikėjo. Vežė slaptą 
šnipų laišką. Vamzdelis nugarmėjo jūron.

— Ką dar turi, dėliok greičiau!— pareikalavo Kola- 
rovas.

Valtininkas ištraukė iš užančio pusiau sulankstytą vo
ką. Kolarovas skubiai perskaitė iš voko ištrauktą raštą.

•—• Žinios apie Rumunijos kariuomenę Dobrudžoje. .. 
Puiku!

Kolarovas skubiai suplėšė į skiauteles laišką ir išmetė 
už borto. Beveik tuo pat metu iš kanonierės pasigirdo 
komanda rusiškai.

— Nuleisti burę!
Kanonierė priplaukė visiškai arti. Jūreiviai skubiai 

numetė į valtį trapą. Leitenantas davė įsakymą iš valties 
pereiti į kanonierę.

Kolarovas su Dimitrovu perėjo į kanonierę. Čia juos 
tučtuojau iškratė, bet nieko įtartino nerado. Tai siutino 
leitenantą. Piktai išrėžė:

— Išmėtėte į jū rą ... Na, nieko, komendantūroje pasa
kysite visą tiesą. Bolševikų agentai!

— Mes ne agentai. Mes Bulgarijos deputatai.
— Bulgarijos deputatai! O ko ieško Bulgarijos depu

tatai Rumunijos vandenyse?
— Tai paaiškinsime komendantūroje.
— Ir aš taip manau, ponas deputate. Ten jūs viską 

paaiškinsite,— įgeliamai tarė leitenantas ir ėmė skaičiuoti 
iš suimtųjų atimtus pinigus.

■— Matyt, jums bolševikai daug moka, a? ..
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— Užprotokoluokite, ponas leitenante, kiek radote pas 
mus pinigų, ir nedavinėkite mums bereikalingų klausi
mų,— nutraukė jį Dimitrovas.

Leitenantas dar sykį perskaičiavo pinigus. Jis, matyt, 
labai nenorėjo su jais skirtis...

Baigęs visus formalumus, leitenantas nustūmė kano
nierę prie kranto. Liūdnai žiūrėjo belaisviai į krantą, kur 
nežinia kas jų laukė.

Štai ir Konstanca. Naktį suimtuosius išvedė į krantą. 
Valtininkus atskyrė, o Kolarovą ir Dimitravą, sustiprin
tos sargybos lydimus, nusivedė. Miestas miegojo, tik bu
vo girdėti kareivių batų kaukšėjimas ir sargybinių kardų 
žvangėjimas.

Suimtuosius įvedė į kažkokią patalpą, pilną miegan
čių kareivių. Ten buvo tamsu ir tvanku. Apsipratę su 
tamsa, Dimitrovas su Kolarovu surado ant gultų laisvą 
vielą ir nutarė pailsėti. Bet netrukus prasivėrė durys ir 
kambarin įsliuogė tas pats rumunas ir įsakė eiti paskui jį. 
Ljo tamsiu koridoriumi, tai kildami, tai leisdamiesi siau
rais laiptais, kol atsidūrė prie žemų geležinių durų.

— Įeikite!
Rumunas atidarė duris, padvelkė pelėsiais bei šalčiu.
— Kas čia? — paklausė Kolarovas.
Užuot atsakęs, rumunas įstūmė abudu į tamsią angą 

ir greitai užrakino duris. Suimtieji suprato, kad jie kar
ceryje. Jis buvo panašus į karstą: du metrai ilgio ir met
ras pločio. Sienomis sunkėsi vanduo, grindys buvo purvi
nos, oras drėgnas, bet ir tokio tiesiog trūko.

Čia galima uždusti,— tarė Kolarovas.
Dimitrovas iš visų jėgų ėmė daužyti duris. Aidas pri

pildė koridorius, pažadino visus. Parsirado rumunas.
Kas atsitiko?
Dūstame.
Nieko negaliu padėti...

Iš gretimos kameros pasigirdo bulgaro balsas.
Ar nebūsite, draugai, iš Dobrudžo?
Mes bulgarai, iš Sofijos! — atsakydamas sušuko 

I) i m i trovas.
Štai kaip! Pereikite pas mus. Mes dobrudžiečiai. 

Mm. siunčia į druskos versloves...
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Dimitrovas su Kolarovu patraukė kameros link, iš kur 
buvo girdėti bulgariškai kalbant.

— Negalima, negalima,— sušuko rumunas.— Aš už 
jus atsakau!

Tada iš gretimos kameros bulgarai ėmė su juo kalbėti 
rumuniškai. Atsakydamas rumunas kartojo viena:

— Responsabilita! Responsabilita!
— Ką jis čia marmaliuoja? — pasidomėjo Dimitrovas.
— Sako, kad jis už jus atsakingas. Bet jūs nesijaudin

kit. Duosime jam pypkei tabako, ir viskas bus tvarkoj. Jis 
spyriojasi, kad daugiau gautų tabako.

Prasidėjo gyvos derybos. Pagaliau rumunas išsitrau
kė raktų ryšulį ir ėmėsi skubiai atrakinėti duris. Durys 
sugirgždėjo, ir Dimitrovas su Kolarovu perėjo j kamerą, 
kurioje sėdėjo suimtieji dobrudžiečiai. O viršininkas, 
kimšdamasis kišenėn tabako pakelį, vis dar bambėjo: 
„Responsabilita! Responsabilita!“

Dimitrovas ir Kolarovas susidraugavo su įkalintais 
dobrudžiečiais, kurie pažadėjo perduoti Bulgarijos Centro 
Komitetui, asmeniškai Blagojevui, laišką. Ir nors tai pa
daryti buvo labai sunku,— juos pačius ištrėmė katorgos 
darbams į druskos versloves,— bulgarai savo žodį iš
tesėjo.

Dimitrovą ir Kolarovą varinėjo iš vienos kameros į ki
tą, kol pagaliau atsidūrė jie karo kalėjime, ant kurio 
geležinių durų buvo užrašyta: „Atgailavimas ir kant
rybė“.

Slinko dienos, bet nieks iš valdžios neaplankė kalinių. 
Atrodo, juos pamiršo. Pagaliau Kolarovas įteikė korpuso 
vadui pareiškimą, kuriame smulkiai buvo išdėstęs visa, 
kas su jais atsitiko. Paskui prasidėjo tardymas.

Tardytojas buvo nustebintas, kai įsitikino, kad prieš 
jį ne avantiūristai, o Bulgarijos parlamento deputatai. 
Jis keletą kartų kreipėsi į Kolarovą:

— Kaipgi jūs, žymus veikėjas, advokatas, deputatas, 
žmogus, turintis žmoną ir vaikų, ryžotės sėstis į žvejų 
valtį ir plaukti jūromis iki pat Rusijos? Ar jūs pagalvo
jote, kas jums galėjo atsitikti? Ar jūs galvojote apie savo 
šeimą?
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Kolarovas jam aiškino:
— Mes komunistai, mūsų partijos kariai, vykdėme jos 

įsakymų. Mes negalėjome netgi pagalvoti, kad nevykdy- 
sim partijos įsakymo tiktai dėl to, jog kelionė pavojinga 
gyvybei. . . O kas dėl mano šeimos, tai aš tvirtai esu įsi
tikinęs, kad nelaimėje partija pasirūpins ja.

Tardytojas susimąstęs žiūrėjo pro langą, jį sujaudino 
Kolarovo žodžiai. Gal būt, jis prisiminė jaunystėje skai
tytus romanus apie mirtį paniekinusius didvyrius. . . O 
dabar štai, jo žemėje, Rumunijoje, priešais jį, sėdi ne 
fantastiniai didvyriai, o tikri gyvi žmonės, su kūnu ir 
siela. . .

Kaip besistengė rumunų valdžia apkaltinti šiuos ko
munistų deputatus, kaip besistengė iš jų padaryti bolše
vikų agentus, bet nepavyko. Deputatų ginti stojo Bulga
rijos ir Rumunijos pažangioji visuomenė. Rumunijos 
deputatai socialistai pateikė parlamentui užklausimą, rei
kalaujantį paleisti Bulgarijos deputatus.

1920 metų liepos 17 dieną Tarybų Rusijos užsienio 
reikalų ministras G. Cičerinas pateikė notą Rumunijos vy
riausybei, kurioje reikalavo išlaisvinti Dimitrovą ir Ko
la rovą.

Tarybų Rusijai įsikišus, Kolarovas ir Dimitrovas buvo 
išlaisvinti. Jie buvo įsodinti į mašiną ir nuvežti prie Bul
garijos sienos, prie Dobrudžos miesto. Čia juos džiaugs
mingai sutiko bulgarų pasieniečiai. Kareiviai kalbėjo:

■— Visi laikraščiai rašė apie jus. Mes labai bijojome, 
kad tik jūsų nenugalabytų. Mūsų valdžia piršto nepaju
dino, kad jus apgintų. Tik partijos ir rusų dėka dabar 
jus laisvi.

Šie žodžiai maloniai šildė, kaip ir dosni saulutė šildė 
Dobrudžos lygumas...

PRIEŠ AUDRĄ

1921 metų sausio mėnesį Georgijus Dimitrovas daly
v a v o  Italijos komunistų partijos steigiamajame suvažia
vime Livorne. Tais pačiais metais išvyko į Tarybų Ru

103



siją. Čia jis dalyvavo Visos Rusijos profsąjungą suvažia
vimo ir Kominterno kongreso posėdžiuose.

Jis pirmą kartą išvydo Tarybų šalį.
Maskvoje buvo Leninas. Iš Maskvos skrido sparnuoti 

šūkiai, jaudinantys viso pasaulio žmones. Maskva pri
kaustė visų dėmesį: ir tų, kurie ją mylėjo, ir tų, kurie jos 
bijojo. Tuo metu Maskva buvo daug iškentėjusi, tačiau, 
kaip ir anksčiau, žvaliai ir pasitikėdama žvelgė pirmyn. . .

Maskva dar badavo, bet jos žmonės, klausydamiesi 
Lenino, suprato, kokios menkos jų asmeninės bėdos, lygi
nant su revoliucija.

Apie Lenino genialų įžvalgumą, jo karštą širdį, jo ne
palaužiamą tikėjimą liaudimi, revoliucija, apie visa tai, 
kas tilpo šio žmogaus asmenybėje, buvo kuriamos legen
dos, žmogiškojo džiaugsmo kupini pasakojimai.

Kiekvienas buvo laimingas susitikęs su juo, kalbėję
sis su juo.

.. .Leninas sėdėjo didelėje savo kabineto kėdėje. Ran
ka parėmęs galvą, jis įdėmiai klausėsi, ką jam pasakojo 
bulgarų delegatas. Už žalia gelumbe padengto stalo re
gėjosi kiek bibliotekos. Netoli stalo stovėjo sukiojama eta
žerė su knygomis. Ant sienos kabojo didelis geografinis 
žemėlapis. Ir viskas, kas buvo jo kabinete Kremliuje.. .

Georgijus Dimitrovas kalbėjo karštai. Jis pasakojo 
apie padėtį Bulgarijoje, apie darbininkų klasės jėgas ir 
reakcijos jėgas. Jis vis pabrėždavo, kad darbininkų ir 
valstiečių kova plečiasi, kad jie kaskart vis daugiau vie
nijasi prieš bendrą priešą. Leninas stebėjo savo pašne
kovą: šis energingas žmogus savo ištikimybe reikalui la
bai domino Leniną. Pagaliau Leninas pakilo ir, užsikišęs 
pirštus už liemenės, ėmė žingsniuoti po kabinetą. . .

— O kaip įgyvendinta darbininkų ir valstiečių sąjun
g a?— paklausė jis, žiūrėdamas į Dimitrovą.

— Organizaciniu požiūriu dar neįgyvendinta,— atsa
kė Dimitrovas.

Leninas susimąstė ir vėl pradėjo žingsniuoti po kabi
netą. Tarytum jis matė pokarinės Bulgarijos padėtį, ver
tino jėgas partijos, kuri turėjo stoti į artėjančias kovas.
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Žingsniuodamas jis prašneko apie tai. Dimitrovas gaudė 
kiekvieną jo žodį.

— Aš patariu nesikarščiuoti, — pagaliau tarė 
Leninas. — Reakcijos jėgos pas jus dar labai stiprios. 
Padėtis komunistams gali tapti nepalanki. ..

Analizuodamas kai kuriuos Dimitrovo išdėstytus tak
ius, Leninas toliau kalbėjo:

— Reikia praktikoje įgyvendinti darbininkų ir valstie
čių tvirtą sąjungą. Neužmirškite, kad jūsų šalis pirmiau
sia valstiečių šalis. Reikia palenkti smulkiasavininkiškus 
valstiečius, kad, reikalui esant, galėtumėte juos panaudo
ti prieš reakciją.

Kabinete buvo tylu, ir Lenino žodžiai atrodė dar sva
resni. Jis žingsniavo nuo durų prie stalo ir paprastai, 
aiškiai dėstė savo pažiūras. Sustojęs žvilgtelėjo į laikrodį 
ir tarė:

— Reikia eiti į posėdį. Laikas.
Dimitrovas pakilo. Leninas paėmė nuo stalo ką tik at

spausdintus brošiūros apie mokestį maisto produktais 
lankus.

— Štai matote, kokį mes darome posūkį savo politi
koje. Priversti griebtis перо. Tai korektūra brošiūros apie 
mokestį maisto produktais. Perskaitykite ją, ir labai pra
šau jus, jei turėsite kokių nors esminių pastabų, pasaky
kite man rytoj.

Leninas draugiškai paėmė Dimitrovą už parankės ir 
patraukė su juo link durų.. .

Už Kremliaus sienų ūžė senovinis miestas, revoliuci
jos sostinė, miestas, kuriame Dimitrovas Visasąjunginia
me profsąjungų suvažiavime pasakė:

„Maskva — viso pasaulio proletariato kovos kelrodė 
žvaigždė. Maskva — saulė, išsklaidanti tirštą nakties 
lamsą kapitalistiniame pasaulyje...“

Štai ji, Maskva, dėl kurios jį persekiojo Bulgarijoje. 
Jis žiūrėjo į ją iš Kremliaus, o jo širdis sujaudinta pla
kė. . .

Bulgarijoje prie valdžios vairo buvo žemdirbių sąjun- 
i'.i, vadovaujama Aleksandro Stambolijskio. Caras Borisas
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neapkentė ministro pirmininko už jo maištingumą, taip 
pat ir už tai, kad „šitas mužikas“ ne kartą buvo koliojęs 
jo tėvą Ferdinandą. Borisas viešai lyg ir pritarė Stambo- 
lijskio politikai, o slapta tarėsi su savo tėvo ministrais, 
kad Stambolijskis būtų nušalintas.

Reakcionieriai suprato, kol liaudis eina išvien su Ko
munistų partija ir žemdirbių sąjunga, jiems nepavyks pa
imti valdžios per eilinius rinkimus j parlamentą. Todėl 
nutarė įvykdyti perversmą, smurtu nuversti Stambolijskio 
valdžią. Tam buvo įsteigtas vadinamasis „Konstitucinis 
blokas“, į kurį įėjo visos buržuazinės partijos.

1922 metais „Konstitucinis blokas“ susirinko į suva
žiavimą Tyrnovo mieste. Sis suvažiavimas, kaip ir buvo 
numatę sąmokslininkai, turėjo duoti ženklą sukilimui 
prieš Stambolijskio vyriausybę. Bet Stambolijskis atspėjo 
reakcijos kėslus ir tą dieną Tyrnove sukvietė runkelių 
augintojų suvažiavimą. Šio savotiško suvažiavimo dele
gatai atvyko į Tyrnovą su spragilais ir vėzdais. Išvydę 
delegatus su tokiais „mandatais“, „Konstitucinio bloko“ 
suvažiavimo dalyviai — blokininkai — pabėgo iš Tyrno
vo. Jų vadai buvo nuvesti prie Jantrės upės ir nubausti: 
jiems buvo nukirptos barzdos.

Matydami šį reginį, kai kurie sakė žemdirbiams:
— Šiandien jūs karpote barzdas, o rytoj jie, atėję į 

valdžią, jums nuims galvas...
Kas galėjo patikėti, kad taip greitai išsipildys ši pra

našystė!
1922 metais įvykdyti perversmą reakcionieriams ne

pavyko. Tačiau reakcija nesudėjo ginklų. Ruošėsi naujam 
susirėmimui, tikėdamasi, kad ją parems Bulgarijoje esan
ti generolo Vrangelio baltagvardiečių kariuomenė.

Komunistų partijos Centro Komitetas kreipėsi į liau
dį šūkiu: „Ginkluokitės! Parduok apsiaustą, pirk šau
tuvą!“

Liaudis pradėjo ginkluotis.
Partija ėmė kurti karinę organizaciją, pradėjo didelį 

aiškinamąjį darbą armijoje, leisti savo spaudos organą 
„Liaudies armija“, įkūrė „Atsargos karininkų ir puskari
ninkių liaudies sąjungą“.
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Komunistų partijos CK sekretorius Vasilas Kolarovas 
aplankė Stambolijskio pavaduotoją Raiko Daskalovą, pa
pasakojo jam, kad reakcija ruošia perversmą ir kad rei
kia būtinai apginkluoti darbininkų mases.

— Duokite iš valstybinių sandėlių ginklų, kad mes 
galėtumėm apginkluoti mūsų miestų žmones.

— Būkite ramūs,— atsakė Daskalovas,— penkiolika 
minučių prieš perversmą mes jus apginkluosime. Žinoma, 
jeigu perversmas įvyks. ..

■— Ponas ministre,— pasipriešino Kolarovas, — aš abe
joju, ar spėsite tai padaryti per penkiolika minučių. ..

— Būkite ramus, valdžia yra pasiruošusi!
Tuo tarpu reakcija nuo žodžių perėjo prie darbų. Fa

šistai žudė komunistus, mėtė bombas į demonstrantus, 
padegė Partijos Rūmus Sofijoje*. Stambolijskio vyriausy
bė nesuprato, kad tai kova prieš visus Bulgarijos darbo 
žmones, o ne reakcijos kova tik prieš komunistus.

Komunistų partija nuolat įspėdavo:
— Būkite budrūs! Reakcija ruošiasi perversmui!
— Į teismą dviejų Bulgarijos katastrofų kaltininkus!
Centro Komiteto kreipimesi buvo sakoma:
„Buržuazinis blokas, nesugebėdamas atvira politine

kova sunaikinti Komunistų partijos, kuri yra svarbiau
sia kliūtis jo kelyje į galutinį tikslą, prašo Vrangelio pa
galbos. Buržuazinis blokas nori užgrobti valdžią ir vis- 
sus taikos sutarties sunkumus suversti ant liaudies ma
sių pečių“.

Stambolijskio vyriausybė po runkelių augintojų suva
žiavimo, per kurį taip lengvai jai pavyko susidoroti su 
buržuaziniu bloku, nusprendė, kad blokininkai — tai žmo
nių saujelė, kurią galima bet kada sunaikinti.

Ši klaidinga pažiūra savo apogėjų pasiekė 1923 metų 
balandžio mėnesį, vykstant rinkimams į parlamentą. Pa
vojingiausiais tada Stambolijskis laikė ne reakciją, o ko
munistus, prieš juos ir nukreipė jis smūgius.

* i ašizmas pirmą kartą į politinę areną išėjo 1919 metais, o 
1922 metais jau užgrobė valdžią Italijoje. 1920 metais Vokietijoje 
buvo įkurta hitlerinė nacionalsocialistų partija.
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— Perversmas neįmanomas,— kalbėjo Stambolijs-
kis,— o komunistams mes duosime Burgaso balas, tegu jie 
ten kuria savo respubliką.

Tą patį giedojo ir įvairūs patarėjai:
— Komunistai — tavo priešai! Saugokis jų. Jie atims 

iš tavęs valdžią, kaip Rusijoje iš Kerenskio atėmė. . .

Po pergalės parlamento rinkimuose Stambolijskis iš
bildėjo ilsėtis į savo gimtąjį Slavovicos sodžių.

Už keleto dienų ten atlėkė ir caras Borisas. Jis buvo 
labai malonus, saldžiai kalbėjo su valstiečiais, domėjosi 
jų gyvenimu, reikalais, gyrė jų vadą.

O 1923 metų liepos 9 dieną viskas žlugo. Naktį Stam- 
bolijskio vyriausybė buvo nuversta, jo ministrai suimti.

Stambolijskis tuo metu dar ilsėjosi Slavovicoje. Caras 
Borisas pasiuntė ten karininką, kad jis nukirstų Stambo- 
lijskiui galvą ir atgabentų ją į Sofiją. Pasiuntinys sąži
ningai įvykdė caro įsakymą. Stambolijskis buvo nužudy
tas, o jo kūnas įmestas į Maricos upę...

Sužinoję apie perversmą, valstiečiai griebėsi ginklų, 
dalgių ir šakių. Vietos komunistų ir žemdirbių organiza
cijų vadovų iniciatyva kilo sukilimai Karlove, Plevene, 
Sumene, Varnoje... Bet tai buvo pavieniai, pakrikę su
kilimai, be vieningo vadovavimo, ir todėl jie pralaimėjo.

Padarė klaidą ir Komunistų partijos vadovybė. Cent
ro Komitetas, vertindamas įvykius, nurodė, kad vyksta 
kova „tarp miesto ir kaimo buržuazijos“, ir ragino komu
nistus nesikišti į šią kovą, o laukti visiškai pasiruošu- 
siems, kaip toliau įvykiai vystysis.

Reakcija nurimo.
„Bulgarijos Komunistų partija,— rašė reakciniai laik

raščiai, neparems nei Stambolijskio, nei naujos vyriau
sybės ir nedalyvaus kovoje tarp miesto ir kaimo buržua
zijos. .

Šiuose žodžiuose skambėjo ironija ir pasitenkinimas.
Borisas taip pat aprimo ir pasirašė įsaką dėl naujos 

vyriausybės.
Bulgariją apgaubė gili naktis.. .
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VIENINGAS FRONTAS

Buvo trečia valanda po vidurnakčio, kai jaunesnysis 
leitenantas Salijevas vedė suimtus Jučbunaro kvartalo 
gyventojus. Policijos nuovados buvo taip prikimštos, kad 
šiems suimtiesiems jau nebuvo vietos.

Miestą apšvietė mėnulio pilnatis. Gatves ir aikštes už
gulė aukštų pastatų šešėliai ir miegančiam miestui teikė 
paslaptingumo. Nuo Vladajaus upės dvelkė vėjelis, at
pūsdamas pūvančios žolės ir dumblo kvapus. Jaunesny
sis leitenantas, nuo girtavimo dryžomis akimis, varė su
imtuosius, širsdamas ant jų už dar vieną bemiegę naktį. 
Suimtieji nujautė negera, todėl neskubėjo, nors jie ir bu
vo raginami: girto jaunesniojo leitenanto — keiksmais, 
policininkų — šautuvų buožėmis.

Sustojo ties niūria policijos nuovada. Jaunesnysis lei
tenantas nekantriai spustelėjo skambutį. Prasivėrė sun
kios durys, ir ant slenksčio pasirodė policininkas. Išvydęs 
jaunesnįjį leitenantą ir suimtuosius, jis užriaumojo:

— Kuriam galui juos čia atvedei? Argi tau nesakė, 
kad nėra vietos? Kur aš juos dėsiu?

Jaunesnysis leitenantas nusikeikė ir nukėblino ieškoti 
viršininko. Budintis viršininkas knarkė už stalo. Svarkš- 
čiančiu balsu jaunesnysis leitenantas jį išbudino:

— Leiskite pranešti! Aš jau dvi valandas tąsausi su 
suimtaisiais. Neturiu kur jų dėti. Tai tiesiog biaurastis. 
Kur nenueisi — nėra vietų. Ką su jais daryti?

Viršininkas, trindamas akis, piktai kėksojo į jaunesnį
jį leitenantą, vis dar nesusigaudydamas, apie ką kalbama.

— Tuoj ims brėkšti,— vis zirzė Salijevas,—-o įsaky
me pasakyta, kad dieną suiminėti negalima, nevalia er
zinti visuomenės...

— Sakai, visuomenės neerzinti? Kokie niekai! Kiek 
turi žmonių?

— Septyniolika.
— Šit kaip... nemažai. Neturim kur dėti. O mokyk

loje nebandei?
— Ne.

Ten, be abejonės, yra vietos.
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— Nemanau. Mokykla jau praeitą naktį buvo sausa
kimša.

Viršininkas reikšmingai pažiūrėjo į jaunesnįjį leite
nantą.

— Tu manai, mes juos taip ir laikysime, kad jie duoną 
gadintų? To tai nebus. Nuvesk į mokyklą, o vėliau pa
aiškės. Tik greičiau, kol dar neprašvito. . .

Jaunesnysis leitenantas pasuko durų link, tačiau vir
šininkas vėl jį grąžino:

— Tai tu sakai septyniolika žmonių?
— Septyniolika.
— Tai štai kaip. Aš manau, neverta jų vesti mokyk

lon. ..
— O kurgi?
— Kieme yra tuščias sunkvežimis. Suversi. . .
— Kaip ir vakar naktį?
— Taip. . .
— Be apklausinėjimo ir tardymo?
— Apklausinėjimai, tardymai. . . Tavo, Salijevai, ma

tyt, nervai pakrikę. Skubėk, po valandos saulė patekės.. .
Jaunesniajam leitenantui, skubėjusiam kuo greičiau 

atsikratyti suimtaisiais, viršininko patarimas anaiptol 
neatrodė baisus.

Po valandėlės prie policijos nuovados ūžė sunkve
žimis.

— Ropškitės,— įsakė jaunesnysis leitenantas,— veži
me jus į gimnaziją. Taip įsakyta.

Visiems susėdus, jaunesnysis leitenantas įsirioglino 
šoferio kabinon ir įsakė važiuoti į Iskyro tarpeklį.

— Ten, kur buvome vakar naktį, atsimeni?
Šoferis linktelėjo.
Sunkvežimis lėkė kaip pasiutęs.
Iš lėto brėško, ryškėjo medžių siluetai, kur-ne-kur rū

ko kaminai, amsėjo šunys. Jaunesnysis leitenantas nera
miai žiūrėjo į vos raustantį horizontą. Dar valandėlė, ir 
patekės saulė.. .

— Greičiau, greičiau! — ragino jis šoferį.
Penkta valanda. Sunkvežimis sustojo miškų apsuptoje 

dauboje. Kažkur žemai riaumodamas bėgo Iskyras. Pir
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mieji vasaros saulės spinduliai nušvietė uolų viršūnes. Iš 
tolo atklydo skambalėlių garsai ir bandas saugančių šunų 
ambrijimas. Budo Iskyro šlaituose išsimėtę kaimai. Pra
sidėjo diena, kupina darbų ir rūpesčių.

Jaunesnysis leitenantas Salijevas sukomandavo:
— Vieną grupę — j miškelį. Kitą — po uolomis. Tre

čią — į upę.
Policininkai puolė prie suimtųjų.
O jie jau seniai buvo supratę, kas jų laukia, susiglau

dę užgiedojo „Internacionalą“. Policininkai įtūžo.
— Muškite juos! Ko laukiate? — subaubė jaunesnysis 

leitenantas ir pirmas išsitraukė pistoletą.
Sugriaudėjo šūviai. Pasigirdo vaitojimai ir šauksmai: 

„Tegyvuoja komunizmas!“
— Greičiau! Greičiau! — rėkė jaunesnysis leitenantas.
Jau nutilo daina, nebebuvo girdėti nei šauksmų, nei

dejonių. O šūviai vis griaudėjo, budeliai bijojo tylos.
Pasruvusi krauju, krito paskutinė auka. Policininkai 

paskubomis iškasė duobę, suvertė ten nužudytuosius ir 
taip pat greitai, kaip atlėkė, nudūmė į Sofiją.

Tebevyko suėmimai, žmogžudystės...
Vasilas Kolarovas, tuometinis Komunistų Internacio

nalo generalinis sekretorius, grįžo į Bulgariją ir įtikino 
Centro Komiteto vadovybę, kad nedelsiant reikia keisti 
kursą. Iki 1923 metų rugpjūčio mėnesio pradžios Centro 
Komitetas nubrėžė savo naują liniją. Buvo nutarta suda
ryti bloką su Žemdirbių sąjunga ir pasiūlyti vieningą so
cialdemokratų partijos* frontą bendrai kovai prieš fa
šizmą.

* Socialdemokratų partija — plačiųjų socialistų partija — susi
kūrė, pasitraukus iš BDSDP jos kairiajam sparnui — siauriesiems so
cialistams. Vėliau socialdemokratų partija tapo smulkiaburžuazine 
partija. Pirmaisiais naujosios Bulgarijos kūrimosi -.metais šios parti
jos dešiniojo sparno lyderiai laikėsi priešiškos pozicijos prieš Tėvy
nės fronto ir Komunistų partijos vyriausybės politiką. 1948 metais 
socialdemokratų partija, apvalyta nuo svetimų ir priešiškų elementų, 
prisijungė prie Bulgarijos Komunistų partijos, visiškai pritardama 
marksistiniams-lenininiams ideologiniams ir organizaciniams princi
pams.
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Laikraštyje „Rabotničeski vestnik“ Georgijus Dimit- 
rovas rašė:

„Argi kas išdrįs rimtai tvirtinti, kad dabar, kai dir
bančiųjų masės ir visa darbo inteligentija taip vargsta ir 
yra pasmerktos tokiems sunkiems bandymams ir baisiems 
pavojams, jų partijos negalėtų bendrai kovoti ir vieningu 
frontu veikti prieš kapitalo puolimą, kovoti, sudarant vie
ningą konkrečią programą gyvybiškai svarbiais klausi
mais: dėl darbo užmokesčio, dėl darbo dienos sutrumpini
mo, pragyvenimo, dėl žemės, butų, mokesčių, reparacijų 
ir dėl kitų klausimų?“

Dimitrovas toliau rašė:
„Vieningas frontas praktiškai visiškai nereiškia nei 

kad atsisakoma savo bendrų partinių principų, nei kad 
nėra asmeninės atsakomybės, jis reiškia tik bendros an- 
tikapitalistinės platformos priėmimą darbo žmonių ma
sėms ginti ir bendrą kovą už šios platformos įgyvendi
nimą“.

Dimitrovas įspėjo:
„Sunku ir skaudu bus toms partijoms ar partijų va

dams, kurie, norėdami atstovauti Bulgarijos darbo liaudį, 
prieštaraudami savo partiniams ir asmeniniams sumeti
mams, pasisakys už koaliciją su kapitalistais, pasisakys 
prieš vieningą darbo frontą! Tuo jie patys sau pasirašys 
politinį mirties nuosprendį!“

Iš priešingos stovyklos į tai buvo atsakyta:
„Salį valdyti turi ne tamsi liaudies dauguma, ne mi

nia, bet išrinkta valdyti išsilavinusi kapitalistų mažu
ma. .

Trukdydama sudaryti vieningą frontą, reakcija bandė 
sukiršinti partijas.

„Komunistų pasiūlymas dėl vieningo fronto — tai su
manių taktikų vikrus manevras sukelti sąmyšį socialde
mokratų partijoje ir dezorganizuoti jos eiles.. .“

„Komunistai atsisako savo programos,— veidmainin
gai kalbėjo kiti,— jų eilėse vyksta demoralizacija, jie su
sirūpinę, kaip išgelbėti savo kailius“.

Kai kurie tyčiojosi: „Tai Bulgarijos komunistų mora
linis nuopolis“.
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„Vieningas darbo frontas,— atsakė Dimitrovas,— yra 
reikalingas aprūpinti darbo liaudį duona, apsaugoti gy
vybę, teises, laisves ir ateitį. Vieningas frontas reikalin
gas išgelbėti dirbančiuosius, visą darbo inteligentiją ir 
visus nekapitalistinius elementus nuo kapitalistinių ma
žumų išnaudojimo, apiplėšimo, priespaudos, sužlugdyti 
kapitalistų ketinimą įvesti karinę arba fašistinę diktatū
rą ir sudaryti savąją, tikrai liaudies valdžią.

Vieningas frontas yra reikalingas užkirsti kelią nau
joms karinėms avantiūroms ir pavojams, užtikrinti poli
tinę laisvę, nacionalinę nepriklausomybę ir taiką šalyje, 
taip pat broliškus santykius su kaimyninėmis tautomis.

Darbo žmonių vieningas frontas pagaliau reikalingas, 
kad visuomenės vystymasis galėtų žengti pirmyn į visišką 
liaudies ir visos šalies išvadavimą iš kapitalizmo jungo“.

Reakcijos stovykloje baimė ir pyktis didėjo:
„Tuojau pat, šiandien, dabar, reikia sunaikinti komu

nizmą Bulgarijoje. Jeigu dabar pražiopsosim, tai padary
sim neatleistiną klaidą, kurią, gal būt, teks išpirkti dau
gelio aukų kaina“.

„Šie nusikaltėliai dar per mažai nubausti, jiems tik 
vienas atpildas — visiškai juos sunaikinti!“

Buvo reikalaujama pašalinti iš parlamento deputatus 
komunistus.

„Kai mes atkakliai reikalaujame neįsileisti komunistų 
|  parlamentą, mes tai darom ne iš neapykantos, kuri 
mums visiškai svetima, bet remdamiesi tauriausiais vals
tybės ir visuomenės interesais..

O jų „tauriausieji valstybės ir visuomenės interesai“ 
buvo: skersk liaudį! kaupk turtus! gyvenk viskuo per
tekęs!

Reakcija panaikino visus Komunistų partijos, Darbi
ninkų profsąjungos, kooperacijos „Išvadavimas“ klubus. 
Panaikino ir užgrobė visas komunistinių laikraščių redak
cijas ir spaustuves, suėmė per du tūkstančius komunisti
nių veikėjų, uždraudė susirinkimus, įvedė karo stovį.

Georgijus Dimitrovas pasitraukė į pogrindį. Už jį bu
vo pažadėta du tūkstančiai levų.

8. K. Kalčevas 113



1923 metų rugsėjis. Oras ramus, saulėtas. Sofijos bul
varuose krito pirmieji pageltę lapai. Turguose buvo par
davinėjami spraginti kukurūzai, sultingos kriaušės, obuo
liai, vynuogės.. .

Dimitrovo motina Paraškeva ir jo žmona Liubica per 
dienų dienas klausydavosi, ar nepasibels į vartus policija. 
Kiek kartų ji beldė, rausėsi, ieškojo! Bet Dimitrovo ir pė
dos spėjo ataušti. Partijos Centro Komitetas dirbo nele
galiai.

Tą vakarą Bačo Kiro gatvėje buvo jaučiamas pagyvė
jimas. Tarp daugelio nerūpestingai vaikščiojančių žmo
nių zujo šnipai. Esančiame šioje gatvėje aukštame, gelto
name name buvo nedidelė privati cheminė laboratorija. 
Namo šeimininkė Nastia Isakova priiminėjo svečius. Ant
rame aukšte linksminosi jaunimas. Seimininkės sūnus 
skambino pianinu, o kai pavargdavo, užsukdavo gramo
foną. Tuo pasinaudodami, apatiniame aukšte susirinko 
Komunistų partijos Centro Komiteto nariai: Todoras Lu- 
kanovas, Todoras Petrovas, Nikola Penevas, Antonas Iva
novas. Buvo laukiama Georgijaus Dimitrovo ir Vasilo 
Kolarovo.

Nastia kartais prieidavo prie lango, praskleisdavo 
sunkią portjerą ir dirstelėdavo j gatvę. Jos nerimas didė
jo dar ir todėl, kad priešais buvo svarbaus policijos agen
to butas.

Temo. Gatvėje įsižiebė elektra. Nastia užtraukė už
uolaidą ir nuėjo prie jaunimo. Bet tuo metu pasigirdo 
apačioje beldžiant į duris. Nejaugi policija? Nastia išsi
gandusi apsidairė ir skubiai nuėjo prie durų. Vėl pasi
beldė:

— Ar yra čia žmonių?
— Atidarykite, žmonės,— ištarė tas pats balsas.
Nastia šyptelėjo, lengviau atsiduso,— tai buvo pažįs

tamas balsas. Ji atrakino duris, ir įėjo du karininkai. Nas
tia išsigandusi atšoko, bet vienas aukštas, barzdotas ka
rininkas tarė:

— Nebijok, Nastia, nebijok!
Balsas buvo tas pats, ką tik girdėtas už durų,— Di

mitrovo balsas.
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— Eikite greičiau,— ragino Nastia,— priešais gyvena 
judošiai, seka.

— Už tai jiems moka, Nastia,— nusijuokė Dimitrovas 
ir nusikabino kardą. Jam iš paskos įėjo Kolarovas.

Nastia užrakino duris ir tamsiu koridoriumi nuvedė 
svečius į kambarį, kur jų laukė Centro Komiteto nariai.

Atvykus Kolarovui ir Dimitrovui, visi pagyvėjo, su
sėdo aplink stalą, padengtą linine staltiese, ir ėmėsi 
darbo.

Iš antro aukšto skambėjo pianino garsai ir dainos. 
Nastia stovėjo prie lango už sunkios portjeros ir, vos pra
skleidusi ją, žvilgčiojo į gatvę. Ten buvo tuščia ir ramu.

Tą vakarą Centro Komiteto posėdis buvo trumpas, bet 
audringas. Svarbiausiu klausimu — ar partija turi pradėti 
ginkluotą sukilimą — nuomonės skyrėsi. Sis klausimas 
buvo svarstomas jau antrą kartą.

Kolarovas ir Dimitrovas pasisakė už tai, kad būtų pra
dėtas sukilimas.

— Kito kelio partijai nėra! — sakė jie,— mes turime 
atsiliepti j raginimą ir pažadinti lemiamam mūšiui liau
dį, kuri daug kur stichiškai sukyla. . . Partija nedelsiant 
turi pradėti ginkluotą sukilimą fašistinei diktatūrai nu
versti! Jeigu mes šito nepadarysime dabar, prisiimsime 
istorinę atsakomybę prieš Bulgarijos liaudį. Negalima 
gaišti! Liaudis telaukia ženklo! Reikia tvirtai ir nuosek
liai vadovauti... Mes turime šį vadovavimą užtikrinti...

Partijos organizacinis sekretorius Todoras Lukanovas 
manė, kad dar ne laikas pradėti sukilimą. Nikola Pene- 
vas svyravo.

— Draugai,— įtikinėjo Kolarovas,— liaudies ateitis 
pastatyta ant kortos! Mes turime priimti nutarimą — rug
sėjo 22 dieną paskelbti sukilimą! Sukilimo tikslas: nu
versti uzurpatorišką Cankovo vyriausybę, atėjusią į val
džią birželio 9 dieną po karinio fašistinio perversmo ir 
sudaryti darbininkų ir valstiečių vyriausybę. Komunistu 
partija veiks kartu su Žemdirbių sąjunga. Reikia suda
ryti vyriausiąjį karinį-revoliucinį komitetą sukilimui va
dovauti iš Komunistų partijos ir Žemdirbių sąjungos at
siuvu!
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— Aš pritariu draugui Kolarovui,— pasakė Dimitro- 
vas.

Kambarys skendėjo tabako dūmuose, buvo tvanku.Visi 
tylėjo.

— Ką gi, draugai, balsuosime? — paklausė Kolarovas.
— Gerai, balsuosime,— atsakė Todoras Petrovas.
—-Taip, balsuosime,—'parėmė Dimitrovas.
Todoras Lukanovas žiūrėjo susimąstęs, jo sielą draskė

prieštaravimai. Jis nežinojo, ko griebtis. Jam viena buvo 
aišku: reikia laikytis demokratinio principo: reikia balsuo
ti už pasiūlymą. Apžvelgęs draugus, jis susijaudinęs tarė:

— Kas už rugsėjo 22 sukilimą? Pakelkite rankas! 
Dimitrovas, Kolarovas, Todoras Petrovas ir Antonas

Ivanovas pakėlė rankas. Nikola Penevas pareiškė, kad jis 
yra kitokios nuomonės. Todoras Lukanovas tylėjo.

Sukilimas buvo paskirtas 1923 metų naktį iš rugsėjo 
22-os į 23-ąją.

Tą patį vakarą, iki komendanto valandos, Centro Ko
miteto nariai išėjo iš buto.

PASKUTINIAI PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Iki traukiniui ateinant, liko mažai laiko. Tą dieną bu
vo mažai keleivių. Iš Padujanės visada važiuodavo ne
daug žmonių.

Vienintelis žmogus, laukiantis traukinio į Plovdivą, 
buvo aukštas rusvaplaukis vyriškis, tamsiai mėlynu trum
pu paltu, žaliomis karininko kelnėmis ir rudais, gerai iš
blizgintais batais. Netoli jo, ant suolelio, sėdėjo du ieš
mininkai ir tingiai šnekučiavosi. Gretimais šiukšlėse 
kapstėsi vištos. Aplinkui mėtėsi arbūzų, moliūgų sėklos, 
vynuogių luobelės.

Kaitriai kepino saulė. Buvo ramu,, malonu. Ore drai
kėsi voratinkliai.

Rusvaplaukis keleivis dirsčiojo tai į laikrodį, tai į 
geležinkelio sankasą. Tolumoje pūškavo garvežys — trau
kinys artėjo. Tuo metu iš stoties laukiamojo iššoko jau
nuolis ir šūktelėjo:
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— Majore! Majore!
Aukštasis vyriškis nustebęs atsigręžė.
— Jūs manęs nepažįstate, majore?
— A, Panovas! Iš kur?
— Ką tik atvykau. O jūs?
— Važiuoju į Saranjovą. Na, iki pasimatymo, o tai, ko 

gero, j traukinį pavėluosiu — majoras ištiesė ranką atsi
sveikinti, bet jaunuolis sulaikė ją.

— Klausykite, majore, jums reikia pasilikti!
— Kuriam galui?
Traukinys sustojo. Majoras žiursčiojo tai į vagonus, 

tai į pažįstamąjį.
— Atidėkite kelionę, majore,— prisispyrusiai reikalavo 

Panovas.— Turiu jums perduoti svarbų pranešimą...
— Nejuokaukite, Panovai, man reikia važiuoti.
—■ Nejuokauju, man pavesta jus grąžinti į Sofiją la

bai svarbiu reikalu. . .
— Kokiu reikalu? Sakykite!
— Eikime. Paskui paaiškinsiu. Čia nepatogu.
Atsargos majoras Todorovas atidėjo kelionę į Saran

jovą.
Tą pačią dieną majoras buvo atvestas į Ivanovo butą. 

Čia jam buvo paaiškinta, kodėl jo kelionė buvo sutrik
dyta.

— Drauge,— kreipėsi į jį Ivanovas,— gal būt, jums 
yra žinoma, kad draugas Georgijus Dimitrovas ir Vasilas 
Kolarovas dirba nelegaliai...

— Taip, žinau.
Tur būt, žinote ir tai, kad jiems gresia didelis pa

vojus.
Spėju, kad taip.
Taip pat žinote, kad fašistinis teroras vis daugiau 

|ut»s persekioja...
Nėra abejonės.
Būtent todėl mes privalome padėti draugams Di- 

iiiilrovui ir Kolarovui.
Ivanovas įdėmiai žiūrėjo į majorą, jam patiko jo trum

pi atsakymai.
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— Vadinasi,— sakė Ivanovas,— mes privalome jiems 
kiek įmanydami padėti. ..

Majoras tylėjo. Ir tai patiko Ivanovui; vadinasi, į vi
sa tai majoras labai rimtai žiūri.

— Nors jūs ir ne mūsų partijos narys,— pridūrė Iva
novas,— partija pasikliauja jumis... Mūsų reikalas bend
ras, visaliaudinis reikalas.

— Be abejonės! — atsakė majoras.— Šiandien įvyks 
susitikimas?

— Šiandien, drauge!
Majoras pakilo. Jis buvo toks aukštas, kad galva stuk

telėjo į žemas kambarėlio lubas.
— Vadinasi, jūs sutinkat? — perklausė Ivanovas.
— Sutinku,— trumpai atsakė majoras ir nuėjo prie 

durų. Ivanovas — iš paskos.
Buvo maždaug vidurdienis. Ivanovas su majoru atėjo 

iki Piroto gatvės ir sustojo prie galanterijos krautuvėlės. 
Virš durų kabojo įvairiaspalvių kaspinų, batams varsčių, 
guminių žaislų. Viduje vos tilpo medinis prekystalis, už 
kurio šypsojosi senelis.

— Sveikas, seneli! — užkalbino Ivanovas. Senis nusi
šypsojo iki ausų. Jis įprato šypsotis kiekvienam pirkė
jui.— Ar yra čia teta Viktorija?

— Čia, ponas, prašom! — Senis praskleidė juodą už
uolaidą, už jos vingiavo siauri laipteliai. Užlipo, pasibel
dė į duris. Juos pasitiko baltaveidė, žilstelėjusi moteris.

— Laba diena, ponia. Ar ponia Emilija namie?
— Namie, įeikite.
Ivanovas su majoru įėjo į didelį, pustamsį kambarį: 

ant grindų buvo minkštas kilimas, palei sienas stovėjo 
pliušu aptrauktos kėdės ir raudona sofa. Ant langų — 
storos užuolaidos.

Majoras apsidairė. Moteris priėjo prie didelio paveiks
lo „Otelas nužudo Dezdemoną“, kuris kabojo ant sienos, 
pastūmė jį ir tarė:.

— Prašom, draugai!
Ivanovas su majoru įėjo į kitą, dar didesnį kambarį. 

Užuolaidos buvo užtrauktos. Kampe švietė elektros lem
putė.
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— Čia palaukite,— pasakė moteris ir kažkur išėjo»
— Kas per paslaptys, lyg Madrido karaliaus rūmuo

se? — paklausė Ivanovą majoras. Bet priešais prasivėrė 
durys ir išėjo juodai apsirengusi maža senelė. Tur būt, 
ponia Emilija.

— Ar draugai ilsisi?
— Ne, aš jiems tuoj pranešiu.
Po valandėlės ji sugrįžo ir nuvedė svečius į salę, ku

rios viduryje stovėjo stalas. Už stalo sėdėjo Dimitrovas 
ir Kolarovas, priešais juos gulėjo laikraščiai.

Dimitrovas su Kolarovu juos pasitiko, džiaugsmingai 
pasisveikino.

— Gal pavargote? — paklausė Kolarovas.
— Taip, pavargome... kol pasiekėme šią salę,— pa

juokavo Ivanovas.
— Ką padarysi. . .
Iš gatvės sklido duslus vežimų rarėjimas. Dimitrovas 

prisėdo arčiau majoro ir tuoj pradėjo:
— Majore Todorovai, ar jūs galite dalyvauti kariš

kai parengiant ginkluotą sukilimą?
— Galiu.
— Kaip jūs manote, kiek reikės laiko pasiruošti?
— Mažų mažiausiai mėnesio.
— O jei sukilimas paruoštas?
— Mažų mažiausiai dviejų savaičių, kad galėčiau pa

siruošti pats.
— O per tris dienas ką galite padaryti?
— Nieko!
— Nieko?
— Taip,— patvirtino majoras,— bet jeigu leisite man 

dalyvauti sukilime eiliniu kareiviu, užtikrinu jus, kad bū
siu nuoširdus Komunistų partijos vienmintis ir Žemdirbių 
sąjungos bičiulis. . . kadangi aš pats valstietis.

Tai aš žinau,— pritarė Dimitrovas.
Aš jau dalyvavau dviejų partijų bendruose veiks

muose.
Butent kada? — paklausė Kolarovas.
Kuriant „Atsargos karininkų ir puskarininkių Liau

dies sąjungą“.
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Stojo trumpa tyla. Dimitrovas susimąstė. Paskui tarė:
— Gerai, pasikliausime jumis...
— Laukiu jūsų nurodymų! — atsakė majoras.
Dimitrovas pakilo.
— O koi kas, draugas Todorovai, iki pasimatymo.
Svečiai išėjo ir greitai pranyko minioje. Kolarovas,

žiūrėdamas pro langą, susimąstęs paklausė:
— Kaip tau atrodo, ar bus iš jo naudos?
— Taip, mūsų įtaka didelė, jeigu ir tokie pasiruošę 

mums padėti. . . Jis sąžiningas karininkas. Seniai jį pa
žįstu.

— Ir kitus tokius, kaip jis, reikia įtraukti.
— Be abejo.
Jų viltys išsipildė. Tikėjimas liaudies reikalu, kuriam 

jie vadovavo, vis didėjo.

i VYRŠECĄ

Georgijus Dimitrovas kasdien keitė butus. Nė karto jis 
nenakvojo dviejų naktų tame pačiame bute. Policija jo 
visur atkakliai ieškojo. Jis buvo nepaprastai atsargus. 
Kartą jis nusprendė atsikratyti savo barzda, kuri jį la
bai išskirdavo iš kitų. Barzda buvo nuskusta jauno prof
sąjungų veikėjo Aceno Bojadžijevo bute. Šią procedūrą 
atliko įgudęs ir patikimas kirpėjas Luką Georgijevas. Di
mitrovas juokaudamas jį įspėjo:

— Rėžk barzdą, Luką, kad man galvos nenurėžtų. . .
Luką paprieštaravo:
— Galvos jums nieks nenurėš, draugas Dimitrovai.
Luką buvo griežtas žmogus ir juokų nepripažino. La

bai kruopščiai atliko jis savo darbą: nukirpo barzdą, 
švariai apskuto veidą, o paskui apkirpo ir vešlius plau
kus. Dimitrovas pasidarė nebepanašus į save, ir šeiminin
kai vos atpažino. Užsidėjęs žalius akinius, Dimitrovas 
išėjo.

Centro Komiteto karinė taryba nuolat posėdžiavo. Bu
vo tikslinamos įvyksiančio sukilimo smulkmenos.

120



Rugsėjo 18 dieną įvyko trumpas karinės tarybos pasi
tarimas. Pasitarime majorui Todorovui buvo pranešta, kad 
jis vyks kartu su Dimitrovu ir Kolarovu. Į klausimą: 
„Kur?“— buvo atsakyta, kad apie tai bus vėliau pranešta.

Rugsėjo 21 dienos rytą j nelegalų majoro butą atvyko 
jaunuolis. Pasakius slaptažodžius, pasiuntinys tarė:

— Partijos karinės tarybos įsakymu jums reikia šįryt 
išvažiuoti. . .

— Ar yra automobilis?
— Automobilis jūsų lauks Lomos plente, už užeigos 

namų. .. Ir dar viena detalė. Automobilis bus juodas, o 
ne raudonas, kaip buvo anksčiau susitarta.

— Juodas?
-— Taip, raudonas sugedęs.
Majoras paėmė lagaminą, pažiūrėjo į jaunuolį ir tarė:
— Aš pasiruošęs!
Jiedu atsargiai išėjo. Už laikraščių kiosko jų laukė 

vežėjas, kuris ir nugabeno juos į Lomos plentą. Nepriva
žiavus užeigos namų, jaunas vyriškis, pasilenkęs prie ma
joro ausies, pašnibždėjo:

— Jūs turite čia išlipti. . . Aš su vežiku grįšiu į mies
tą.

Majoras įsakė vežėjui sustoti, atsisveikino su savo 
bendrakeleiviu ir iššoko ant plento. Fajetonas apsisuko ir 
nutarškėjo atgal į miestą.

Maždaug už poros šimtų metrų nuo tos vietos, kur 
išlipo majoras, buvo matyti raudonų čerpių užeigos namų 
slogas, netoli laukė juoda automašina. Majoras iš lėto 
ėjo vieškeliu. Šoferis, kaip ir buvo sutarta, palindo po ma
šina neva remontuoti.

Mašinoje sėdėjo Dimitrovas, Kolarovas ir karinis spe- 
i'ialistas Gavrilas Genovas. Už jų — du jauni žmonės, tur 
bul, apsauga. Majoras pasisveikino ir tuojau sėdo į ma
šiną.

Paune,— šūktelėjo Gavrilas Genovas,— man rodos, 
mašina jau sutaisyta?

Šoferis išlindo iš po mašinos ir paklausė:
Ar galima važiuoti?
Kuo greičiau!
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Automobilis nešėsi Lomos plentu link Petrochano per
ėjos. Keleiviai tylėjo. Jie buvo susikaupę ir sunerimę: 
kaip prasigaus per perėją, saugomą kariškių ir policijos?

Dimitrovas buvo ką tik nusiskutęs, apsirengęs civiliu 
kostiumu, užsimaukšlinęs darbininko kepurę, su žaliais 
akiniais. Kolarovas taip pat nusiskutęs, su kepure, gel
tonais akiniais. Gavrilas Genovas — karininko kelnėmis, 
getrais, jo pilka kepurė užsmaukta ant akių. Du jaunuo
liai, saugoję keleivius, laikė rankose matuokles, kad at
rodytų, jog važiuoja matininkai.

Automobilis dar greičiau skuto. Pliaupė lietus, ir juo 
toliau važiavo j kalnus, tuo labiau pylė.

Artėjo kariškos sargybos užkarda.
— Man rodos, reikia greitai pralėkti pro užkardą,— 

tarė Gavrilas Genovas.
— Ar pavyks? — paklausė Dimitrovas.
— Žinoma... Kol jie susigriebs, mes jau būsime pra

lėkę.
— Aš manau, kad rizikinga,— įsikišo majoras,— sar

gybinis, be abejonės, šaudys j mašiną. . .
— O ką jūs siūlote? — paklausė Kolarovas.
— Siūlau važiuoti iš lėto ir netgi paprašyti leidimo 

pravažiuoti.
— Visiškai legaliai. . .
— Taip!
Štai ir sargybinio būdelė. Lietus pylė kaip iš kibiro. 

Sargybinis stovėjo po medžiu, apsisiautęs lietpalčiu, ir 
niūriai žiūrėjo j artėjančią mašiną.

— Lėčiau! — pasakė majoras.
Šoferis sumažino greitį.
Majoras persisvėrė iš mašinos ir mostelėjo ranka sar

gybiniui:
— Ei, vaikine, ateik tikrinti.
— Važiuokite!— linktelėjo galva sargybinis.
Keleiviai nusiramino. Viskas praėjo, kaip ir buvo nu

matyta. Mašina pradėjo leistis žemyn. Stara Planinos 
miške šiuršeno smarkus lietus, šlaitais triukšmingai ver
žėsi patvinę kalnų upeliai, o jų drumsti vandenys nešėsi 
akmenis, medžius, lapus.
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Kai keleiviai prisikasė iki tarpeklio prie KHsurgs kai
mo, lietus liovėsi. Artėjo vidurdienis. Dabar važiuoti per 
Berkovicą — tai statyti save j pavojų. Nutarė pasukti 
j Vyršecą.

Tuo metu visuose didesniuose kaimuose ir miestuo
se patruliavo sustiprinta policijos sargyba. Todėl į Vyr- 
šecą visiems važiuoti buvo pavojinga. Mašiną sustabdė 
maždaug už dviejų kilometrų nuo kaimo, šalia sraunaus 
upelio. Majoras pasiūlė nueiti žvalgybon. Visi sutiko su 
jo pasiūlymu. Dimitrovas, Kolarovas ir Gavrilas Genovas 
pasislėpė pakelės krūmuose, o majoras su apsauga nu
važiavo j kaimą. Ten buvo tylu ir tuščia. Užėjo į resto
raną, užsisakė valgyti. Vienas jaunuolis nuėjo ieškoti 
ryšio su vietos partiniais veikėjais. Už valandos jis grįžo 
ir pranešė, kad kaime nepavyko rasti nė vieno komunisto.

— Šiandien buvo žuvusio draugo laiduotuvės. įvyko 
didelis susidūrimas su policija. Visi komunistai pabėgo 
į mišką. . .

Majorui tas sukėlė nerimą. Jam pavestas atsakingas 
uždavinys,— pristatyti Dimitrovą su Kolarovu j revoliuci
nį centrą sukilimui vadovauti — dar neišspręstas. Jie, nie
ko nežinodami, lūkuriavo už dviejų kilometrų nuo kaimo.

Majoras kreipėsi į vieną apsaugos vyrą:
— Eik pas juos ir papasakok, kaip yra. Mes lauksime

čia.
Dimitras Mitrevas, taip buvo vadinamas jaunas vyriš

kis, tiksliai įvykdė pavedimą. Dimitrovas su Kolarovu nu
tarė, kad jie pernakvos kaime, o Gavrilas Genovas iške
liaus Vratcų link.

Apie tai sužinojęs, majoras nusiramino. Tačiau vos 
tik jis buvo bepradedąs valgyti, prie jo priėjo civiliai 
apsirengęs žmogus ir tarė:

— Ponas, prašom eiti su manimi į policijos nuovadą.
— į nuovadą?..
— Taip, trumpam.
— Ko?
— Pasiaiškinti.
Nors majoras ir pablyško, tačiau išėjo tvirtu karišku 

žingsniu. Civilis sekė iš paskos. Nuovadoje jau buvo šo
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feris ir jo padėjėjas. Majorą užplūdo sunkus nujautimas. 
Laimei, policininkai jį paliko kartu su draugais. Tai, ži
noma, Vyršeco policijos buvo didelė klaida. Majoras tuo 
pasinaudojo. Pasikvietė ten esančius draugus ir pamokė 
juos:

•— Sakykite, kad mes matininkai iš Sofijos ir važiuo
jame j Lomą... Sustojome čia todėl, kad sugedo mašina.

Tą pačią naktį, apie vienuoliktą valandą, pas sulaiky
tuosius atvyko šaunios povyzos policininkas.

■— Jūs majoras Todorovas? — paklausė jis.
— Aš.
— Užeikite pas mane į kabinetą.
Kabinete buvo prieblanda, niūru, trenkė žibalu. Poli

cininkas sėdo už stalo ir paklausė:
— Jūs važiuojate iš Sofijos, taip?
— Taip.
—• Atvažiavot raudonu automobiliu?
— Ne, juodu.
— Nesiginkite, majore! — užbliovė policininkas.— Aš 

turiu tikslių duomenų iš Sofijos, kad jūs išvažiavote rau
donu automobiliu. Kur pakeitėte automobilį?

— Pakeisti automobilį mes, žinoma, niekur negalė
jome. .. Veikiausiai jūs, ponas viršininke, ieškote kitų 
žmonių ir kito automobilio.

— Taip, ir šitie kiti žmonės — Georgijus Dimitrovas, 
Vasilas Kolarovas ir Gavrilas Genovas. Georgijus Dimitro
vas nusiskutęs, pilku paltu, žaliais akiniais, Vasilas Kola
rovas geltonais akiniais ir baltu apsiaustu. Gavrilas Geno
vas su kepure, kariškom kelnėm ir getrais...

— Vadinasi, jūs iš tiesų ieškote kitų žmonių.
— Priešingai, mes ieškome kaip tiktai tų žmonių, 

apie kuriuos aš ką tik kalbėjau. Jūs gi majoras Todoro
vas! Tiesa? Aš taip pat atsargos karininkas ir pažįstu jus 
iš tarnybos antrame artilerijos pulke Vratcoje dar iki Bal
kanų karo ir Europos karo metu. . .

— Taip, aš ir neneigiau, kad aš Todorovas!
— Betgi ir neprisipažįstate.. . Iš Sofijos buvo praneš

ta, kad majoras Todorovas išvažiavo su Georgijum Di- 
mitrovu ir Vasilu Kolarovu. . . Vadinasi, čia tie patys
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žmonės, kurių mes ieškome. Bet kur Dimitrovas, Kolaro- 
vas ir Genovas?

Iš atsargos karininko buvo prastas policininkas: jis 
iš karto atidengė visas kortas. Paaiškėjo, kad žinios — 
jam tiksliai perduotos iš Sofijos. Vadinasi, kažkas išda
vė. Reikėjo kažką daryti, norint išgelbėti Dimitrovą bei 
Kolarovą. Majoras susimąstė. Jis turėjo labai nedaug lai
ko svarstyti. Policininkas žiūrėjo jam tiesiai j akis.

— Kalbėkite, majore Todorovai!
Valandėlė, ir majoras sugalvojo-— reikia policijos dė

mesį nuo Vyršeco nukreipti kitur, kur šiąnakt buvo 
abudu draugai. Majoras tarė:

— Viskas labai paprasta, ponas viršininke.
— Būtent?
— Jeigu Gavrilas Genovas su jais, vadinasi, jie nu

vyko į Lopušnos kaimą, jo gimtinę.
— Ai tikrai?
— Tikrai! Prisipažįstu, buvau su jais. .. Bet mes iš

siskyrėme apie vienuoliktą valandą. Susitarėme, kad ry
toj jų lauksiu su automobiliu ant Lomos plento į šiaurės 
vakarus nuo Berkovicų.

Policininko akys iš džiaugsmo sužvilgo.
— Jie Lopušnoje? — pakartojo jis, trindamas rankas.
— Ar jie atvyko į Lopušną, nežinau, bet viena gerai 

žinau. . .
— Būtent?
— Kad dabar jie ne Vyršece.
— Tikrai?
— Dedu galvą!
Iš džiaugsmo policininkas pasidarė Švelnesnis. Dirs

čiodamas j majorą, tarė:
— Iš tikrųjų nebuvo pastebėta, kad kas nors iš pa

šalinių, išskyrus jus, būtų įvažiavęs j Vyršecą... Jūs 
leistis. . . Pašalinių nepastebėta. . .

— Žinoma,— rimtai patvirtino majoras,— nieksi ^išsky
rus mus, čia neįvažiavo. .. Mes išsiskyrėme, kai iki Vyr- 
šeco buvo likę penki kilometrai.

Jūs, majore, dabar galite eiti į savo kambarį.
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Policininkas pakilo, paspaudė skambučio mygtuką, at
siradusiam sargybiniui įsakė sulaikytąjį nuvesti į kame
rą. Bet majorui neilgai ten teko būti: tą pačią naktį jį su 
draugais įsodino į uždarą policijos mašiną ir, gerai sau
gant, nugabeno Vyršeco-Vratcos link.

Kas įvyko majorą suėmus, kas jo laukė ateityje? Ma
joras su apmaudu sukando dantis ir negalėjo sau atleis
ti, kad taip kvailai viskas baigėsi. Kas įvyko su Dinritro- 
vu, Kolarovu, Genovu?

Policijos mašina, sunkiai riaumodama, lėkė purvinu 
ir duobėtu vieškeliu. Naktis buvo pilna įtampos ir neži
nios. Tolumoje buvo girdėti šaudant, kulkosvaidžių seri
jos. . . Paskui viskas nutilo.

SUKILIMAS
t

Moterys virė kieme marmeladą. Prie jų žaidė vaikai, 
slampinėjo antys ir vištos, kriuksėjo paršiukai. Už tvo
ros plytėjo kukurūzų laukas ir į kalvas pamėtėtas tam
sus pušynas. Ir laukas, ir kalvos snūduriavo, apgaubtos 
rudens ramybės.

Iš katilo, kuriame virė vynuogių sirupas, kilo garai, 
pripildydami kiemą tirštų, saldžių kvapų. Tingiai dūzgė 
bitės.

Kaip kiekvieną rudenį, taip ir šį, kvartalo moterys su
sirinko virti marmeladą mokytojos Donkos Stančevos na
muose. Ji mokėjo virti skanų marmeladą ir išmintingai 
pakalbėti. Tyliomis rudens dienomis čia buvo girdėti 
linksmi moterų balsai, sklido aromatingas vynuogių ir 
kriaušių, obuolių ir slyvų kvapas.

Šiandien visi kalbėjo apie vakarykštes laidotuves. 
Niekad Vyršece dar taip nėra buvę. Žmones išvaikė iš 
kapinių. . . Daugelis bėgo į mišką. . . Negerai! Labai ne
gerai! Ir kam gi kiršina liaudį? . .

— Visi kaimo vyrai miške pasislėpė.
— Negalėjo gi jie patys lįsti vilkui į nasrus. . .
— Žinoma! . .
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— Negerai, mergaitės, labai negerai,— pratarė moky
toja, vis maišydama.

— Kas dabar bus, teta Donka?
— Visko gali būti. ..
— Na, pavyzdžiui, kas?
— Kai Įpykinsi liaudį, visko gali būti. . .
— Na?
— Gali įvykti sukilimas. . . Maža kas gali būti?. .
— Sukilimas?
Moterys išgąstingai pažvelgė į šeimininkę: jos žodžiai 

jau ne kartą išsipildė. Nejaugi ir dabar išsipildys? Iš sa
vo, dabar jau mirusio, vyro mokytojo socialisto ji daug ko 
išmoko ir kitus moko, propaguoja socializmą. Sį rudenį 
ji tylėjo, nors žinojo daugiau už kitus. Moterys ėmė įky
riai ją klausinėti, bet mokytoja tylėjo.

— Užteks, mergaitės, tardyti! Verčiau sudainuokime 
ką nors linksmo. Ko jūs nosis nukabinot?

Moterys uždainavo, bet jų dainos buvo liūdnos, ne
darnios. . .

Kažkas pasibeldė į vartus:
— Tetule Donka, tetule Donka, ar tu namie?
Mokytoja metė maišyti ir nuėjo prie tvoros.
— Aš čia, kas yra?
— Ateik valandėlei.
Už vartų stovėjo kaimo vežėjas Milanas Bivolče- 

vas, plačia šiaudine skrybėle ir su ilgu botagu rankoje. 
Jo veidas buvo įraudęs, sujaudintas. Netoliese stovėjo jo 
fajetonas.

— Koks reikalas, Milanai?
-— Svarbus, tetule Donka.
— Klok.
—• Atvyko du draugai iš Sofijos,— patyliukais tarė 

vežėjas,— reikia juos kur nors apnakvydinti.
— Kas jie tokie?
— Gerai nežinau. Reikia jiems kur nors pernakvoti. 

Ar neatsirastų vietos tavo namuos?
—- Vietos tai yra, susimąsčiusi atsakė mokytoja,— 

bet. ..
— Bijai?
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Mokytoja pakėlė akis.
— Na, jeigu jau atvažiavo, negi jie grįš .. . Viską pa

darysim. Kur jie?
— Čia.
— Važiuosi parvežti?
— Tu daugiau manęs neklausinėk,— mostelėjo ranka 

vežėjas, bet prieš važiuodamas vėl kreipėsi į mokytoją: — 
Eik, kalbink moteris, o aš tuo laiku juos atvešiu. . .

Velionio socialisto Dončo Stančevo vasarnamyje „Ne
užmirštuolė“ rado prieglobstį Rugsėjo sukilimo vadai 
Vasilas Kolarovas ir Georgijus Dimitrovas.

Donka Stančeva iš karto juos pažino. Ji buvo juos 
mačiusi ir apie juos girdėjusi būnant su vyru mitinguo
se Sofijoje ir Vratcoje. Bet dabar vaizdavo jų nepažįstan
ti. Ji suprato, su kokiu uždaviniu atvyko šie draugai į 
maištingąjį Vratcos kraštą. . .

Ir iš tiesų sekančios dienos ankstų rytą Vyršeco kai
me nerimastingai suskambo cerkvių varpai: Donka Stan
čeva atvėrė langines, parimo ant lango: kas gi tai, ko
dėl nelaiku varpai skambina?

Nuo miško dvelkė lengvas vėjelis, šlamėjo anksti pa
geltę lapai. Išsisklaidė rytinė tamsa. Virš kaimo ir jo apy
linkių brėško. Atrodė, kad kartu su varpų gaudesiu skli
do ir naujos dienos— 1923 metų rugsėjo 23-osios — švie
sa.

1923 metų rugsėjo 23 dieną apie antrą valandą nak
ties Komunistų partijos raginimu sukilėlių ginkluotosios 
pajėgos būrėsi Ferdinando* miesto apylinkėse. Jos žy
giavo nuo Sotočino ir Mala Kutlovicos kaimų. Sukilėliai 
buvo menkai ginkluoti: nedaugelis turėjo šautuvus ir 
bombas. Neturėdami ginklų, kai kurie nešėsi kirvius, ša
kes ir kaplius, kiti — paprastus dalgius, treti — blogiau
siai ginkluoti — kuokas.

Sukilėlių iš Sotočino ir Malo Kutlovicos susirinko apie 
šimtas žmonių. Jie artėjo prie miesto iš įvairių pusių pa
mažu ir atsargiai, nes laukus ir pievas buvo užliejusi 
šviesi mėnesiena.

* Dabar Michailovgradas.
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Dimitravas kalba iškilmingame susirinkime, minint N. Krupskaios 65-asias 
metines 1934 m. vasario 28 diena 4
G. Dimitravas, M. Torezas 
1935 metų rugpjūtis ir V. Pikas Kominterno VH-jame kongrese.



Partizanai įžygiuoja į Tyrnovą. 1944 metų rugsėjis



Georgijus Dimitrovas referendumo metu, paskelbiant Bulgariją Liaudies 
Respublika. 1946 metai



G. Dimitrovas ir maršalas F. Tolbuchinas, 3-ojo Ukrainos fronto vadas. Šio 
fronto kariai 1944 metų rugsėjo 8 dieną įžengė j Bulgariją



G. Dimitrovas tarybinės ambasados Bulgarijoje balkone per demonstraciją 
Bulgarijos išvadavimo iš turkų jungo metinių proga. 1945 metų kovo 3 diena



M. Kalininas įteikia Georgijui Dimitrovui Lenino ordine}. 1945 metai, birželis 
Georgijus Dimitrovas vienos savo kalbos metu Bulgarijoje1







G. Dimįtrovas ir V. Kolarovas per Dimitrovo apdovanoj imą Bulgarijos Liaudies 
Respublikos ordinu. 194? metų liepos 18 diena







Laistymo įrenginys Ritos kaimo laukuose
Azotinių trąšų gamyklos statyba netoli Stara-Zagoro miesto



Kremikovo metalurgijos kombinato statyba



.Studen-Kladeneco" vandens saugykla



Nauja skaitykla Komošticos kaime, Lomos apygardoje





Tuo pat metu, Komunistų partijos nurodymu, viena 
Ferdinando miesto gyventojų kovinė grupė užėmė pozi
cijas Zalušo vietovėje, prie pat miesto ir laukė signalo 
sukilti.

Vadovauti šio krašto darbininkams ir valstiečiams bu
vo pavesta jaunam komunistų veikėjui Christo Michai- 
lovui.

Kovotojai, užėmę puolimo pozicijas, sunerimę žiūrėjo 
j akmeninius karjerus, iš kur turėjo būti duodamas ženk
las sukilimui.

Miesto valdžiai pasisekė sužinoti apie ruošiamą su
kilimą, todėl dar naktį gatvėse, taip pat prie pašto, skai
tyklos, stoties, ant tilto per Ogostos upę ir kituose stra
teginiuose punktuose buvo išstatyta sargyba.

Tą rugsėjo mėnesienos naktį į 23-jąją įniršusios gru
puotės ruošėsi žūtbūtiniam mūšiui. Trečią valandą nakties 
virš akmeninių karjerų pliūptelėjo liepsna, apšviesdama 
visą apylinkę.

— Draugai!— sušuko Sotočino grupės vadas.— Išmušė 
lemiamoji valanda!

Jis išlipo iš savo apkaso ir metė vieną bombą link mies
to. Trenksmas nuaidėjo toluma, sutrikdė nakties tylą. Ko
votojai tą pačią akimirką, šaukdami „valio“, puolė pirmyn.

Sotočiniečiais pasekė miesto darbininkų grupė, tūnoju- 
si Zolušo vietovėje. Jų vadas iškėlė šautuvą, iššovė ir 
garsiai sukomandavo:

— Draugai, pirmyn!
Jo kovotojai, kaip savo penkis pirštus žinojo vietovę. 

Jie patraukė kapinių link. Priešas jų laukė už kapinių 
akmeninės tvoros. Buvo aišku, kad puolančiųjų jėgos 
pranoksta reakcijos jėgas. Tai baimino policijos būrio 
vadą. Jis dar nespėjo sukomanduoti, kai užnugaryje spro
go bomba. Pasipylė akmenys, smėlis. Policijos vadas su
prato, kad tai ne juokai.

Taip prasidėjo mūšis. Kartu su šūviais pasigirdo 
šauksmai:

— Pasiduokite! — šaukė darbininkai už akmeninės 
tvoros užsiglaudusiems policininkams.— Visą šalį yra ap
ėmęs sukilimas! Veltui priešinatės!
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Iš kapinių niekas neatsiliepė. Darbininkų būrio vadas 
prišliaužė prie tvoros.

— Jei norite likti gyvi, pasiduokite! — šaukė jis.
Iš kapinių nuaidėjo šūvis, o paskui burnojimas. Dar

bininkai pažino policijos pristavo balsą:
— Tai tu, nususęs šunie! Su tavim bus trumpa kalba. 

Mes tau parodysime, kur pipirai auga. . .
Darbininkų būrio kovotojai tai šliaužte, tai bėgte puolė 

policininkus. Bet anoj pusėj šūviai greitai nutilo. Kaip 
vėliau paaiškėjo, pristavas su savo komanda nudūmė j- 
miesto centrą. Darbininkai puolė vytis, pakeliui susidoro
dami su priešo patruliais. Prie darbininkų prisijungė so- 
točiniečių grupė, puolusi paštą ir policijos nuovadą.

Nesiliaujantys šūviai sutrikdė nakties tylą. Ferdinando 
mieste tą naktį nieks nemiegojo. Tai vienur, tai kitur 
languose sumirksėdavo švieselės ir vėl greit užgesdavo. 
Žmonės kiūtėjo namie, įtemptai klausėsi, baikščiai lauk
dami, kada baigsis mūšis.

Baigmė netruko paaiškėti. Sukilėliai susispietė miesto 
centre, šturmavo policijos nuovadą ir greit sutriuškino 
priešą. Nuovadoje buvo sučiuptas pristavas ir šešiolika 
policininkų. Netrukus buvo užtiktas ir bekiurksąs miltų 
kubile policijos viršininkas.

— Žiūrėkite, kokią didelę žiurkę miltuose nutvė
rėm!— juokėsi darbininkai, tempdami iš kubilo įtūžusį 
policijos viršininką. Nuo jo drabužių byrėjo miltai, buvo 
persigandęs, lūpos virpėjo; atrodė, kad jis nori kažką 
pasakyti ir negali. Pagaliau, norėdamas suminkštinti šir
dį, jis ištraukė iš kišenės raktų ryšulį ir ištiesė darbinin
kams.

— Tai raktai nuo areštinės, imkite. . .
Vadas griežtai atrėžė:
— Mes ir be tavo raktų jau savo draugus išvada- 

vom.— Kovotojams tarė:— Veskite jį į areštinę, bus pri- 
stavui kompanionas.

Paskutinė pasidavė pašto telegrafo stotis. Ten buvo 
susibūrę aršiausi policininkai. Jie priešinosi iki šeštos 
valandos ryto. Komunisto Aseno Grekovo grupė įveikė
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11 .i .i |>rit'šinimę. Grekovas buvo paleistas iš areštinės, nak- 
I) n/,ėmus policijos nuovadą.

Rugsėjo 23 dieną, aštuntą valandą ryto, Aseno Greko- 
vii kovotojai ant bendruomenės valdybos pastato iškėlė 
laildoną vėliavą ir paskelbė mieste darbininkų ir valstie- 
i m valdžią. Miesto valdymui buvo sudarytas trijų žmonių 
i evoliucinis komitetas.

Gatvės prigužėjo žmonių. Gyventojai džiaugsmingai 
.veikino naują valdžią, iškabino raudonas vėliavas prie 
j i v < > namų ir valstybinių pastatų. Bet džiaugtis teko ne

ilgai. Revoliucinis komitetas sužinojo, kad iš Vratcos pa
ausiu kariuomenė sukilimui malšinti. Jis nedelsiant su
formavo penkiasdešimties žmonių grupę, vadovaujamą 
Aseno Grekovo, ir pasiuntė ją j Boičinovcų geležinkelio 
slolj sulaikyti traukinio su kariais.

Grekovo kovotojai išardė geležinkelio bėgius ir užėmė 
pozicijas prie Erdenos tilto.

Grekovo kovotojų mūšis su atvykusia iš Vratcų karei
vių kuopa buvo sunkus ir nelygus. Kuopa turėjo pabūklą 
Ir keturis kulkosvaidžius.

Ferdinando miestas vėl pakliuvo j fašistų rankas. Re
voliuciniai daliniai ir sukilę gyventojai pasitraukė iš mies- 
lo, užėmė pozicijas aukštumose, akmeniniam karjere, 
vynuogynuose ir palei Ogostos upę.

Pavakary atvyko keturi šimtai valstiečių iš Lopušnos 
kaimo. Lyg lavina jie užgriuvo miestą. Valstiečiai buvo 
apsiginklavę peiliais, kuokomis, šautuvais ir šakėmis. Jų 
priešakyje lingavo asilas, su ant nugaros pritvirtintu kul
kosvaidžiu. I kulkosvaidį buvo dedamos visos viltys. Jis 
žadino žmonių drąsą.

Lopušnos būrio, vadovaujamo Georgijaus Damjanovo, 
pasirodymas pakėlė sukilėlių kovinę dvasią. Antrą kartą 
miestas buvo užimtas, vadovaujant Gavrilui Genovui, 
Georgijui Damjanovui ir Christo Michailovui. Atsitrauki
mo keliai priešui — pastoti. Traukinys bei kareiviai su 
visais ginklais buvo paimti į nelaisvę. Ypač pasižymėjo 
mūšyje dešimt moterų, miesto gyventojų. Jos puolė prie
šais kareivius šaukdamos:
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— Eikite namo! Kaip jūs galite šaudyti į taikius gy
ventojus?!

Pagriebusios kastuvus, šakes, kaplius, jos atėmė kul
kosvaidį.

Miestelis vėl šventė pergalę. Gatvėse atsirado pirmie
ji atsišaukimai į Vračanų apygardos gyventojus.

„įvairių sričių darbo žmonės! Vienykitės iš miestų ir 
kaimų po plazdančiomis raudonomis vėliavomis, drąsiai 
ir ryžtingai stokite j šlovingą kovą: artimos pergalės švie
sa nušvies tavo kenčiantį veidą, sušvelnins tavo nualin
tos širdies skausmą ir sukels baisų pyktį tavo priešų, su
pratusių savo bejėgiškumą. Nekaltas kovotojų kraujas 
atneš laisvę, gerovę ir taiką.

Pirmyn į drąsią ir šlovingą kovą, pirmyn į pergalę!
Tegyvuoja darbininkų ir valstiečių respublika!
Tegyvuoja darbininkų ir valstiečių vyriausybė, darbo 

vyriausybė!“
Sekančią dieną į išvaduotą miestą atvyko Georgijus 

Dimitrovas ir Vasilas Kolarovas. Jie betarpiškai ėmė va
dovauti sukilėliams, sudarė Vyriausiąjį revoliucinį komi
tetą. Kariniam operatyviniam skyriui vadovavo Georgi
jus Dimitrovas, Vasilas Kolorovas, Gavrilas Genovas, 
Christo Michailovas ir Asenas Grekovas.

Aikštėje, priešais paštą-telegrafą, buvo pilna žmonių. 
Ten buvo formuojamos ir iš ten visomis kryptimis skirs
tėsi kovinės grupės.

Ėjo žmonės iš kaimų ir gyvenviečių. Dar niekada ma
žas Ferdinando miestelis nebuvo matęs tiek daug žmonių, 
kaip tomis 1923 metų rudens dienomis. Čia iš savo toli
mų kalnų lūšnų plaukte plaukė piemenys, apsirengę ilgais 
kailiniais ir mūvį juodomis kailinėmis kepurėmis; apiply
šę, alkani, sulysę beturčiai, visą gyvenimą nieko daugiau 
neragavę, išskyrus sorinę duoną ir čiurbą — dilgėlių sriu
bą. Čia buvo ir miesto dirbtuvių amatininkų — engiamos 
darbo liaudies, neregėjusios šviesios dienos...

Žinia, kad atvyko Kolarovas su Dimitrovu kaip vie
sulas apskriejo sukilėlius. Jie patraukė į miesto centrą, 
tikėdami pamatyti ir pasiklausyti jų.
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Saulė tingiai leidosi už miestą gaubiančių aukštumų, 
sėlino vakaro sutemos. Aikštėje vis daugėjo žmonių. Virš 
galvų suplazdėjo raudonos vėliavos. Žmonės stiebėsi, no
rėdami atvykusiuosius pamatyti. Staiga kažkas sušuko: 
,,š(ai jie, štai jie!“— ir visų žvilgsniai nukrypo į balkoną, 
Kuriame pasirodė Dimitrovas ir Kolarovas. Dar aukščiau 
pakilo vėliavos, o žmonės, iškėlę ginklus, šaukė „valio“.

Dimitrovas su Kolarovu nusiėmė kepures ir ilgai svei
kino sukilėlius. Pagaliau žmonės aprimo. Dimitrovas žen
gė žingsnį į priekį, įsirėmė rankomis į geležinius balkono 
Itirėklus ir, apžvelgęs aikštę, kreipėsi į liaudį:

— Draugai! Piliečiai ir pilietės! Darbininkai ir vals
tiečiai! Šių metų birželio 9 dieną subankrutavusių gene
rolų ir kraujo ištroškusių kapitalistų gauja perversmo ke
liu pagrobė valdžią ir mūsų šalies darbo žmones pasmer
kė neregėtam terorui. Daugybė liaudies sūnų ir dukrų 
buvo sugrūsta į kalėjimus, pasmerkta pragariškoms kan- 
ėioms, žvėriškiems daužymams ir žiaurioms žudynėms... 
Komunistų partija ir susivieniję žemdirbiai buvo privers- 
li pasirinkti: arba pasiduoti į liaudies priešų nagus ir 
žūti, arba imti į rankas ginklą ir kovoti...

Komunistai ir žemdirbiai pasirinko kovos kelią. Ko
munistų partijos Centro Komitetas rugsėjo 23 dieną pa
skelbė šalyje visuotinį sukilimą ir ragino miestų ir kaimų 
darbo žmones didvyriškai ir pasiaukojančiai stoti į gar
bingą kovą su liaudies priešais!

Dimitrovas nubrėžė sukilimo tikslus ir kvietė dar ryž- 
lingiau kovoti, kad būtų nuversti bankininkai ir genero
lai. Jo kvietimas aiškiai sklido po visą aikštę.

Minioje pasirodė apdulkėjęs, uždusęs jaunas vyriškis. 
Stumdydamas žmones, jis ryžtingai brovėsi prie pašto rū
mų, iš kurių balkono kalbėjo Dimitrovas. Sulaikiusiam 
sargybiniui, jis skubiai tarė:

— Drauge, aš Berkovicos revoliucinio komiteto pa
siuntinys, nešu svarbių žinių, praleiskite...

— Ar turi leidimą?
Taip! ■— atsakė vaikinas ir išėmė iš kepurės suglam- 

žytą popierėlį. Sargybinis atidžiai jį žiūrinėjo, o vaiki
nas baisiai nekantravo.
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— Eik!— pagaliau pasakė sargybinis,— tik savo žinia 
nesutrikdyk Dimitrovo, leisk jam baigti kalbą...

Vaikinas akimirksniu užbildėjo laiptais j viršų ir su
stojo prie balkono durų. Kai Dimitrovas nutilo, jis puolė 
prie jo:

— Draugas Dimitrovai! Draugas Kolarovai! Berkovi- 
cos miestas revoliucinės kariuomenės rankose! Raudonos 
vėliavos plazda visame mieste!

Dimitrovas su Kolarovu žiūrėjo j taip netikėtai atsira
dusį vaikiną, ir jų akyse spindėjo džiaugsmas.

— Tai, sakai, Berkovica paimta!
— Taip, draugas Dimitrovai, paimta!
Kolarovas atsigręžė į aikštę, pakėlė ranką:
— Draugai! Valandėlę tylos! Yra svarbi žinia.
Aikštė staiga nutilo.
— Berkovica mūsų rankose, draugai!
Žodžiai paskendo džiaugsmo šauksmuose. \ viršų bu

vo mėtomos kepurės, virš galvų bangavo vėliavų miškas.

Tą patį vakarą Dimitrovas su Kolarovu išlėkė į Ber- 
kovicą. Ten atvyko naktį. Gatvėse ir aikštėse degė laužai, 
aidėjo revoliucinės dainos, buvo girdėti arklių kanopų 
kaukšėjimas. Iš miesto retkarčiais atsklisdavo šūviai, ten 
priešas bandė persigrupuoti.

Pagrindinis sukilimo štabo uždavinys — kuo skubiau
siai užkirsti priešui atsitraukimo kelią per Petrochano 
perėją.

Revoliucinis komitetas, vadovaujamas Dimitrovo ir 
Kolarovo, posėdžiavo visą naktį. Buvo apsvarstyta daug 
klausimų: dėl liaudies mobilizavimo ir apginklavimo, dėl 
revoliucinių komitetų steigimo visose vietovėse; buvo pri
imtas nutarimas nedelsiant konfiskuoti turtuolių maisto 
atsargas ir padėti revoliucinėms draugovėms bei badau
jantiems gyventojams steigti ligonines sužeistiesiems, 
saugoti bankus ir maisto sandėlius; buvo išleistas įsaky
mas suimti įtartinus asmenis. . .

Posėdis baigėsi auštant. Dimitrovas su Kolarovu liko 
vieni mažame kambarėlyje, buvusiame pašto viršininko 
kabinete. Kambaryje labai prirūkyta. Dimitrovas atvėrė
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1. 1111 ■ ;.i. Iš lauko plūstelėjo grynas oras, sklido gatvėse pat- 
ii 11 j ik j ančių kovotojų balsai.

Abiejų veiduose — nuovargio pėdsakai. Minčių spie- 
< iu ■ dabar apėmė juos. Didelis revoliucinis pakilimas, bet, 
pa: ikeitus jėgų santykiui, jis gali būti palaužtas. Lemia
m a s  mušis dar priešaky. Sučiupta vyriausybinė telegra
ma. su kuria juos ką tik supažindino, aiškiai bylojo, kad 
r. Sofijos pasiųsta kariuomenės ir lėktuvų. Reikia kuo 
greičiau užimti apygardos centrą-—Vratcos miestą.

f duris pasibeldė ir j kambarį įėjo jaunas kovotojas, 
per petį persimetęs planšetę. Dimitrovas nusišypsojo:

—- A, Berkovicos pasiuntinys. . .
— Taip, tas pats, draugas Dimitrovai, atnešiau jums 

arbatos. . .— Ir jis ant stalo pastatė du aliumininius karei
viškus puodukus.— Mes ten apačioje išsivirėme arbatos, 
nusprendėme ir jums pasiūlyti — sušilti. . .

— Dėkojame už rūpestį. O jums ar visiems užteks ar
batos?

— Užteks, draugas Dimitrovai! Visą baką išvirėme. 
(ieriame, šildomės. Gerkite ir jūs.

Vaikinas, kaip tikras karys, smarkiai kaukštelėjo už
kulniais ir išėjo. Dimitrovas pavymui jį paklausė:

— Kur gavai tokią planšetę?
— Iš baltagvardiečių karininko, draugas Dimitrovai. 

Pats jį paėmiau nelaisvėn. Ne bet koks karininkas, o 
Vrangelio armijos...

— Nejau? . .
Tikrai. Tas pats, kuris bėgo nuo bolševikų.

— Iš baltagvardiečių karininko, draugas Dimitrovai.
- Netoli gi jis nuo jų nubėgo...— nusijuokė Kola-

rovas.
— Nuo vilko bėgo — ant meškos užbėgo,— pritarė 

vaikinas.— Štai aš jam ir atsilyginau už bolševikus. O 
planšetė man pravertė, nes pranešimus nešiojau kepurė
je. Pasiuntinys iš Berkovicos patapšnojo delnu per plan- 
•rlę, tabaluojančią prie šlaunies, ir šypsodamasis išbėgo.

Brėško. Languose žaidė pirmieji saulės spinduliai.
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Vietiniai sukilimai nusirito per visą šalį. Didžiausią 
užmojį sukilimas įgijo Vračanų ir Vidino apygardose — 
Ferdinando, Berkovicos, Lomos, Oriachovo, Beloslatino 
apylinkėse.

Didžiausi mūšiai vyko Boičinovcų ir Krivodolo stoty
se. Šiuose mūšiuose sukilėliai sutriuškino Sumeno įgulos 
pirmąjį karinį dalinį. Išvaduotoje teritorijoje buvo įkurta 
darbininkų ir valstiečių valdžia, įsteigti vietiniai revoliu
ciniai komitetai, į kuriuos įėjo komunistai ir žemdirbiai. 
Liaudį buvo apėmęs pyktis ir neapykanta. Sukilimai taip 
išsiplėtė, jog daugelyje vietų vadai nepajėgė jo apvaldyti 
ir jam vadovauti.

Sukilimo židiniai liepsnojo Stara Zagoro apygardo
je — Kazanlyke ir Nova Zagore; Razložo apylinkės Pa- 
zardžykos, Ichtimano, Dolnobano kaimuose, kai kuriuose 
kaimuose apie Sumeną ir daugelyje kitų šalies vietų. Kur 
komunistai ir žemdirbiai kvietė liaudį sukilti — liaudis 
sukilo. Liaudis visur susitelkusi ėjo prieš fašistus. Mū
šiuose dalyvavo per dvidešimt tūkstančių kovotojų. į ne
laisvę buvo paimta tūkstančiai kareivių, atimta per de
šimt tūkstančių šautuvų, keturios artilerijos patrankos ir 
daugiau dvidešimties kulkosvaidžių. Sukilimas šalyje tru
ko dešimt dienų. Nuo fašistinės biaurasties buvo išvaduo
ta didesnioji Vidino ir Vračanų apygardų dalis. Tačiau 
priešo jėgos buvo pranašesnės. Pėstininkų ir artilerijos 
ešelonai buvo nukreipti į svarbiausią sukilimo centrą. Ge
ležinkeliais jie važiavo beveik netrukdomi. Sukilėliai dar 
nežinojo partizaninės kovos metodų...

Atėjo paskutinė naktis. Nuo Petrochano perėjos su
riaumojo sunkieji toliašaudžiai pabūklai. Iš pradžių šū
viai griaudėjo retai, o paskui padažnėjo. Tuoj po jų pli
komis kalnų viršūnėmis sutratėjo sunkieji kulkosvaidžiai. 
Sviediniai krito ant Berkovicos miesto. Pasklido gandas, 
kad puola didelis karinis dalinys iš Sofijos.

Sukilimo štabe buvo aišku, kad kova pasmerkta žlug
ti, ir ypač tada, kai priešas paėmė svarbiausią strategi
nį centrą — Vratcos miestą. Ugnies kilpa vis labiau ėmė 
veržti sukilimo rajonus.
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Per kalnus ir rudens paauksintus miškus pasileido 
valstiečiai. Traukėsi jie pakrikai, į savo gimtuosius kai
mus ir lūšnas. Sukilėlių ginkluotųjų pajėgų branduolys 
pradėjo lėtai ir organizuotai trauktis per Stara Pianiną į 
Serbijos teritoriją.

Motorizuota vyriausybės kariuomenė per Petrochanos 
perėją pasipylė į Ferdinandą, Berkovicą, Vratcą. Fašistų 
daliniai, baltagvardiečiai, girti chuliganai ir banditai puo
lė gyvenvietes ir mažus miestelius. Degino, plėšė, žudė. 
Keletą dienų vyko skerdynės. Baisiai nukentėjo Ferdinan
do ir Berkovicos miestai. Ogostos upės pakrantėse buvo 
sušaudyta daug vyrų ir moterų. Girdas apie žvėriškumus 
pasklido toli už Bulgarijos ribų.

Pirmasis Bulgarijos liaudies sukilimas prieš fašizmą 
buvo numalšintas. Jis buvo barbariškai nuožmiai sugniuž
dytas*.

Po keleto metų Dimitrovas kalbėjo apie pralaimėjimo 
priežastis:

„Apgailestauju, kad tada aš ir mano partija dar ne
buvome tikri bolševikai, todėl mes negalėjome sėkmingai 
organizuoti ir vadovauti šiam istoriniam liaudies sukili
mui su proletariatu priešaky. Mūsų nepakankamai bolše
vikinė organizacija, politika ir taktika, revoliucinio paty
rimo stoka, o ypač mūsų oportunistinė, vadinamoji, neut
ralioji pozicija birželio devintąją, karinio-fašistinio 
perversmo metu, gerokai padėjo Bulgarijos liaudies žudi
kams, budeliams, valstybinės valdžios uzurpatoriams pa
smaugti masių sukilimą“.

* Straipsnyje „Po sukilimo“, išspausdintame 1923 metų lapkričio 
7 dieną G. Dimitrovas rašė:

„5 tūkstančiai komunistų, žemdirbių ir kitų šaunių liaudies sūnų 
žvėriškai nužudyta. 15 tūkstančių darbininkų, valstiečių, mokytojų, 
dvasininkų ir kitų liaudies sūnų iš inteligentijos suimti, pasmerkti 
nežmoniškiems kankinimams ir suluošinti; daug šeimų nusiaubta 
ir daug moterų bei merginų išniekinta; daugelis miestų ir kaimų nu
siaubti; visa šalis — nuo Burgaso ir Stara Zagoro iki Ferdinando 
ir Berkovicos — užlieta krauju ir ašaromis; tokių žiaurumų ir saviva
lės bulgarų tauta nepergyveno netgi penkis šimtmečius trukusios 
turkų vergovės metu.— Štai trumpa, bet baisi ir niekinga bankinin- 
kų-spekuliantų ir karinės monarchinės valdančiosios klikos keršto pa
sekmė Bulgarijoje“.



Sukilimas sutriuškintas. Liaudis atsitraukė, su neapy
kanta širdyje, laukė tinkamo momento naujai kovai. Di- 
mitrovas ir Kolarovas kartu su savo artimaisiais pagal
bininkais išsigelbėjo. Tai įkvėpė tikėjimą nauja pergalin
ga kova.

Sis tikėjimas giliai įstrigo į žmonių širdis. Juo gyveno 
žuvusiųjų našlės ir našlaičiai, tėvai ir motinos. Jis padė
jo iškęsti kančias iki gyvos galvos nuteistiesiems kali
niams. Šio tikėjimo įkvėpti poeto žodžiai „Mums rug
sėjy gegužis pražys! Ir kaip rojus bus žemė graži!“

GALVAS AUKŠČIAU

Alkani, išvargę ropštėsi kovotojai Stara Planinos 
kalnų ketera. Be perstojo žliaukė įkyrus rudens lietus. 
Kalnus ir miškus gaubė balkšvos rūkų marškos. Statūs 
takai, kuriais ėjo besitraukiąs būrys, pasidarė slidūs, 
pavojingi. Užsimušė arklys, krisdamas nuo apirusio ak
menuoto kelio, ir žmonės turėjo tempti krovinį. Prasigauti 
pro dyglius krūmokšnius buvo dar sunkiau.

Vakarinė Stara Planinos dalis, kur ėjo Bulgarijos- 
Serbijos siena, buvo užimta sukilėlių. Perėjimas per sie
ną buvo apsaugotas. Ir vis vien, priėję paskutinę savo 
gimtosios žemės pėdą, kovotojai sustojo: kas gi jų lau
kia ten, priekyje? Visų žvilgsniai, lyg ieškodami atsako, 
nukrypo į Dimitrovą ir Kolarovą. Dimitrovas per šias die
nas sulyso, akys įkrito.

Apačioje, nuo kalnų papėdės verpėsi aukštyn dūmelis, 
buvo girdėti losnojant šunis, garsiai šnekant žmones. Va
dinasi, netoli yra serbų kaimelis, kuriame bus galima pri
siglausti. O kaip norisi miego! Užtektų kovotojui tik pri
sėsti, kai bemat užplūstų miegas.

— Sį vakarą mes pakliūsime į serbų valdžios na
gus,— tarė Dimitrovas.

— Žinoma,— pritarė Kolarovas ir, pažiūrėjęs į mie
gančius, pridūrė: — Kaip jie pavargę! Bet reikia žadinti.

Dimitrovas sukomandavo:
— Eisime, draugai!
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Po valandėlės kovotojai ožkų taku ėmė leistis į slėni, 
K u r tūnojo nedidelė gyvenvietė, skęstanti vakaro prieblan
doje.

Pasitempkite, draugai,-— ragino Dimitrovas,— te- 
I > 111 serbai mato, kad žengia revoliucionieriai... Tvirčiau 
koją!

Kovotojai nusipurtė nuo drabužių dulkes, susišukavo 
išsitaršiusius plaukus, išsirikiavo j koloną.

Kai įžengė į kaimą, jis jau snaudė. Tik kur-ne-kur prie 
žiogrių stoviniavo vaikinai bei merginos, klegėjo linksmi 
balsai. Kolona ėjo akmenuota gatve lėtai ir tylėdama. Di
mitravas dairėsi, ką čia paklausus, kur kmeto namas. Pa
stebėjo valstiečio vaikį.

— Vaikine, kur kmeto namas?
— Kmetas kaime nebūna, sekretorius yra. O kam 

jums? Kas jūs tokie?
— Bulgarai, sukilėliai. . .
Vaikinukas atšoko į šalį. Bulgarai! Sukilėliai! Įdomu 

ir baisu.
—- Tada pakviesk sekretorių,— pasakė Dimitrovas.
Vaikinukas akimirksniu dingo tamsioje gatvelėje. Bul

garai susėdo ir tylėdami laukė. Netrukus švystelėjo žibin
ius, pasigirdo serbiškai kalbant. Kovotojai pakilo ir vėl 
išsirikiavo į koloną. Atėjo keletas žmonių, apsirengusių 
milinėmis burkomis. Priekyje — neaukštas, stambus žmo
gus su žibintu, o šalia jo jau pažįstamas vaikinas.

— Tai šitie? — paklausė žmogus su žibintu.
— Taip!
— Kuris vyresnysis?
— Aš vyresnysis,— atsakė Dimitrovas ir priėjo prie 

serbų.
Sekretorius rūščiai pažvelgė ir burbtelėjo:
— Ką, sutriuškino jus?
Niekas jam neatsakė. Sekretorius iškėlė žibintą ir įsi

žiūrėjo į nelauktų svečių veidus. Begaliniai iškankintų 
žmonių akys įsisiurbė į jį.

— Ponas sekretoriau,— kreipėsi Dimitrovas,— mes po
litiniai emigrantai ir atvykome pas jus prašyti užtarimo 
ir prieglobsčio.
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— Neprieštarauju,— atsakė sekretorius,— bet geriau 
jūs būtumėt likę vietoj, likę kaip nugalėtojai. Kiek jūsų?

— Apie penkiasdešimt.
— Mūsų kaime nėra tiek trobų. Kurgi jus dėti? . .— 

Sekretorius pagalvojo, o paskui kreipėsi į vienų iš vals
tiečių: — Gal priglausti juos mokykloje?

— Žinoma...
— Gerai, eikime! — sekretorius mostelėjo galva bul

garams, ir šie nuėjo pavymui.
Bulgarus atvedė į nedidelę mokyklą, ir vos tik įleido 

juos į klases, tuoj visi suvirto miegoti.
Sekretorius pasirodė esąs labai malonus žmogus. Ry

tą jis atvyko su savo žmonėmis, kurie atnešė keturis pri
grūstus maišus duonos, sūrio ir džiovintų vaisių.

— Na, kaip miegojote, brolužiai? — paklausė sekre
torius.

— Gerai, išsimiegojom, ponas sekretoriau,— atsakė iš 
karto keletas linksmų balsų.

— Ar geras viešbutis?
— Puikus! — atsakė Dimitrovas.
— Ё, visaip gyvenime būna.. . Kol kas pavalgykite, 

o paskui pažiūrėsim, ką su jumis daryti... Ar pakarsim, 
ar užpliumpysim.. .— šypsodamasis kalbėjo sekretorius ir, 
mirktelėjęs su juo atėjusiems valstiečiams, pridūrė:— 
Nagi atriškite savo maišus, vaišinkite žmones! Kad grįžę 
į Bulgariją mūsų nekoliotų.

■— Apie tai negali būti ir kalbos,— paprieštaravo Di
mitrovas.— Visada su dėkingumu minėsime jus...

— Kas žino... — tebekalbėjo sekretorius.— Aš buvau 
Bulgarijoj...

— Kada?
— Per Balkanų karą, belaisvis. Šauniai jūs tada mus pa

vaišinote, bet ir mes nebuvome geresni. Ką padarysi—karas!
— Ar jus ten kankino? — paklausė Dimitrovas.
— Kankinti nekankino, bet buvome alkani,— ir sekre

torius vėl kreipėsi į valstiečius:— Ir ko gi jūs laukiate, 
kvieskite žmones. O jūs, brolužiai, sėskite, ragaukite mūsų 
sūrio. Ne kažin koks, bet geresnio neturime. Sėskite, nesi
varžykite. Aš pats buvau kareivis ir todėl jus suprantu...
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Kovotojai susėdo. Sekretorius su gailesčiu žiurėjo į iš
alkusius žmones.

Užsimirš ir šie sunkūs laikai, praeis kaip nebuvę. 
Ko lik nepatyrė mano vargšė galvelė! Gyvenant Bulgari
joje, prisimenu, vienas užstodavo mus, belaisvius. Jis bu
vo deputatas...

— Deputatas?
— Taip, darbininkų partijos deputatas. Geras buvo 

žmogus... Georgijum Dimitrovu vadino jį. Ateidavo pas 
mus, belaisvius, klausinėdavo, kaip gyvenam, ko mums 
linksta, suramindavo mus. Tokių žmonių retai pasi
laiko. ..

Bulgarai pritilo, kai kurie liovėsi valgę, įsistebeilijo
j serbų.

— O jūs pats Dimitrovą matėte? — paklausė Kolaro-
vas.

— Ar aš? Žinoma, mačiau. Ir netgi kalbėjau su juo.
— O jeigu dabar pamatytumėte,— ar pažintumėte?
— Kaip nepažinsi. Tai buvo žymus žmogus, su ilga 

juoda barzda. Gražus, lieknas. Tikrai pažinsiu. Kaip gali
ma nepažinti. Tokie žmonės neužmirštami.

Visi nusijuokė.
— Ko juokiatės! Ar manim netikite? Manote, aš me

luoju?
Tada Dimitrovas atsikėlė, priėjo prie serbo ir, uždė

jęs jam rankas ant pečių, tarė:
— Ne, brolau, tu nemeluoji!
Serbas įdėmiai pažiūrėjo jam į veidų, stengdamasis 

prisiminti kažką labai seniai matytą.
Darbininkų deputatas, apie kurį jūs ką tik kalbėjo- 

le, slovi prieš jus. . . Štai jis, tas pats Georgijus Dimitro
vas,— pasakė Kolarovas.

Dieve mano! Nejaugi tai tiesa?
Jis dar kartą įsižiūrėjo į Dimitrovą ir sušuko:

• Brolau Georgijau, argi aš galėjau tavęs nepažinti! 
Atleisk, jei gali.. .— ir, apkabinęs plačius jo pečius, pa- 
.klibėjo išlieti savo džiaugsmą.— Kaip tu pasikeitei, bro
lau Dlmitrovai! Kurgi tavo barzda?
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— Nusiskutau.
— Ir gerai padarei. Dešimčia metų pajaunėjai. . .
Bulgarai gailiai žiūrėjo j susijaudinusį žmogų. O jis

vis kalbėjo:
— Taigi, draugai, kalnas su kalnu nesusieina, o žmo

gus su žmogumi sueis. .. Kada gi visa tai buvo, kada 
buvo. ..

Persikeldamas j tuos tolimus laikus, serbas su įkarš
čiu pasakojo savo įspūdžius iš Balkanų karo, apie gyveni
mą Bulgarijoje.

Svetingame serbų kaime bulgarai teišbuvo vieną die
ną, o paskui per Pirotą ir Nišą patraukė į Belgradą.

Prieš juos atsivėrė kupinas nežinios emigracijos ke
lias. Kiekvienam buvo aišku, kad greitai grįžti į tėvyne 
nėr ko ir svajoti. Dimitrovui su Kolarovu prieš akis bu
vo ilga kova su Serbijos valdžia, ginant bulgarų emi
grantus.

Po visus didesnius ar mažesnius miestus išsisklaidė 
sutriuškinti sukilėlių armijos būriai. Iš pradžių Serbijos 
valdžia priėmė juos kaip belaisvius, o paskui, nepaisyda
ma Bulgarijos vyriausybės protestų, kaip politinius emig
rantus.

Dimitrovas su Kolarovu, pasirūpinę į Serbiją atvyku
siais revoliuciniais būriais, išvyko į Vieną. Iš čia jie pa
siuntė Bulgarijos liaudžiai pagarsėjusį atvirą laišką:

„Brangūs draugai!
Po didelių revoliucinių mūšių, kurie kol kas liaudžiai 

buvo nesėkmingi, mes kartu su kitais kovotojais buvome 
priversti palikti jus ir toliau tarnauti savo liaudies di
džiam reikalui. Nors laikinai esame toli nuo jūsų, bet 
mūsų vaidmuo šioje kovoje įpareigoja kreiptis į jus šiuo 
atviru laišku. Pirmieji žodžiai, kuriais mes į jus kreipia
mės, yra:

„Aukščiau galvas!. Drebančiai dėl savo valdžios balta
gvardiečių gaujai nepavyks kraujo kerštu palaužti dir
bančiosios Bulgarijos kovinės dvasios! Pralaimėjimas iš
mokys mus laimėti! Vis tiek darbininkų ir valstiečių vy
riausybė Bulgarijoje bus iškovota!“

Jie aiškino priežastis, vertusias liaudį ..sukilti.
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„Nors Komunistų partija ir suprato visus kovos sun
kumus ir organizavimo trūkumus, ji, būdama darbo liau
dies partija, negalėjo pasielgti kitaip, ji turėjo remti liau
dies siekius ir sunkiausiomis sąlygomis kartu su Žem
dirbių sąjunga iškelti šūkį bendriems veiksmams visoje 
salyje rugsėjo 23 dieną.

Koks buvo tas šūkis? Visa liaudis žino,, kad reikia nu
versti dabartinę uzurpatorišką, pučistinę ir prievartos bū
du atsiradusią vyriausybę ir pakeisti ją darbininkų bei 
valstiečių vyriausybe“.

Toliau Dimitrovas ir Kolarovas rašė:
„Brangūs draugai! Mes kartu su jumis kovojome už 

didįjį liaudies siekį. Dabar mes sutriuškinti, bet kova ne
baigta ir galutinė pergalė arčiau, negu galvoja mūsų 
priešai...

Tvirtai tikėdami mūsų reikalu, kuris yra švenčiausias 
liaudies reikalas, mes, visi darbo žmonės, narsiai ištver
sim pralaimėjimo skausmą bei kančias, dar energingiau 
ir su įkvėpimu vėl tarnausime liaudies reikalui, tol nenu- 
rimsime, kol nenugalėsime.

Mes vėl sutelksime savo pakrikusias ir sumažėjusias 
gretas. Greitai užgydysime mums padarytas žaizdas.

Bendromis pastangomis, aukomis mes padėsime naš
lėms bei našlaičiams, skurstančioms šeimoms ir svetur 
ištremtiems draugams.

Neišsklaidysim savo jėgų pavieniems teroristiniams 
aktams, gerai žinodami, kad nugalėsime tik darbo liau
džiai organizuotai kovojant ir kad nuožmiausiai liaudis 
atkeršys budeliams, nuversdama baltagvardietišką vy
riausybę bei iškovodama visišką darbininkų ir valstiečių 
valdžios pergalę.

Mes ypač saugosime ir stiprinsime visų miesto ir kai
mo darbo žmonių sąjungą, kuri rugsėjo mūšiuose buvo 
sutvirtinta kartu pralietu krauju daugybės kovotojų, žu
vusių už bendrus liaudies siekius.

Nenusiminkite, turėkite vilties, būkite tvirti!
Aukščiau galvas, šlovingieji kovotojai!
Tegyvuoja darbininkų ir valstiečių vyriausybė!
Tegyvuoja darbo žmonių Bulgarija!“
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Laiškas pasiekė Bulgariją. Jis ėjo iš miesto j miestą, 
iš kaimo j kaimą, iš lūšnos j lūšną, iš gyvenvietės j gy
venvietę. Jis buvo skaitomas, perrašinėjamas, platinamas. 
Jis įkvėpė džiaugsmo. Žmonės vieni kitiems kalbėjo:

Aukščiau galvas, šlovingieji kovotojai!

EMIGRACIJOJE

Vienoje Dimitrovas su Kolarovu pradėjo leisti laikraš
tį „Robotničeski vestnik“. Jis buvo spausdinamas krikš
čioniškos sektos mažytėje spaustuvėlėje, nes tik ten buvo 
slaviško šrifto; be to, šioje apleistoje spaustuvėlėje, pri
klausiusioje religinei sektai, buvo daug saugiau leisti re
voliucinį laikraštį. Slapti kurjeriai laikraštį nelegaliai nu
gabendavo Bulgarijon.

1924 metų pavasarį Dimitrovas išvyko į Maskvą ir dėl 
to laikraštis nustojo ėjęs. (Iš viso buvo išleista 12 nu
merių.) Tų pačių metų liepos 8 dieną Dimitrovas buvo iš
rinktas kandidatu į Komunistų Internacionalo Vykdomojo 
Komiteto narius, kur jis plačiai pasireiškė kaip politinis 
veikėjas ir publicistas.

Savo tarptautinę veiklą Dimitrovas susiejo su Bulga
rijos liaudies kova už išsivadavimą nuo fašizmo. Svar
biausias šios kovos sėkmės laidas buvo Bulgarijos Ko
munistų partijos bolševizavimas. 1925 metų liepos mėne
sį Dimitrovas vadovauja partijos Maskvos pasitarimui, 
kur pirmą kartą keliamas klausimas dėl partijos bolše- 
vizavimo. Kitų metų sausio mėnesį Dimitrovas įeina į 
Bulgarijos Komunistų partijos Laikinojo Centro Komi
teto sudėtį. Sis Centro Komitetas, Maskvos pasitarimo 
nutarimu, buvo įsteigtas Vienoje.

Dimitrovas su Kolarovu gina bolševikinę partijos li
niją prieš kairiuosius ir dešiniuosius politinius karjeris
tus. Partinėje konferencijoje Berlyne (1927 metų gruo
džio 8 dieną — 1928 metų sausio 15 dieną) Dimitrovas 
skaito pranešimą „Apie partijos taktiką 1923 metų birže
lio 9 dieną ir Rugsėjo antifašistiniame ginkluotame liau
dies sukilime“. Jis pasmerkia birželio 9 dienos taktiką ir
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uIirakairįjį partijos nukrypimą, pritaria Rugsėjo sukilimo 
taktikai, įvertina įvykius ir iš pralaimėjimo daro išvadas.

Dimitrovas ir Kolarovas buvo išrinkti į Bulgarijos 
Komunistų partijos Užsienio biurą, kurį laiką veikiantį 
Vienoje, o paskui Berlyne. Jie kovojo prieš kairiojo sek
tantiškumo srovę Bulgarijos komunistų partijos vadovy
bėje. Labai dideli jų nuopelnai, triuškinant trockizmą, 
siekusį užgrobti vadovaujantį vaidmenį partijoje.

Neramus ir įtempti buvo emigracijos metai. Dimitro- 
vą tykojo du mirties nuosprendžiai. Vienas jam buvo pa
skelbtas už dalyvavimą Rugsėjo sukilime, kitas (1926 me
ili kovo 7 dieną)— už tai, kad jis, Vasilas Kolarovas ir 
kiti emigrantai 1924 metų pradžioje įsteigė Jugoslavijoje 
Užsienio revoliucinį komitetą.

Bulgarijos fašistai siuntinėjo savus žmones į užsienį, 
kad jie surastų ir nužudytų Dimitrovą.

Po 1923 metų rugsėjo įvykių Dimitrovo žmona Liubi- 
ca Ivoševič persikėlė į Vieną. Ji lengvino Dimitrovo emi
gracinį gyvenimą. Kiek kartų ji su jaunais bulgarų emig
rantais saugojo jo gyvybę Vienos gatvėse, apie tai Di
mitrovas netgi nežinodavo! Dimitrovas pakeitė išorę: 
barzdos jau nežeidė, nešiojo tamsius akinius, plačiabrylę 
skrybėlę. Kai jis dar pasistatydavo aukštą palto apykak
lę, tapdavo neatpažįstamas.

...Nelegalūs butai, slapti susitikinėjimai sunkino gy
venimą nerūpestingoje ir linksmoje Vienoje. Nelegalus 
gyvenimas turėjo savo dėsnių, keldavo savo reikalavimų, 
kartais tokių neįprastų, kad prie jų ne iš karto ir pripra
si. Štai, pavyzdžiui, „Vunderero“ kavinė didelėje judrioje 
aikštėje. Už žalių bilijardo stalų šioje kavinėje prakiurk
sodavo Vienos turtingieji veltėdžiai. Kartais galima buvo 
pamatyti elegantiškai apsirengusį Dimitrovą. Čia jis 
rengdavo nelegalius susitikimus su savo kovos draugais.

O štai kita kavinė „Grilparcer“, netoli geležinkelio, 
greta industrinės Vienos fabrikų kaminų. Ir čia galima 
buvo išvysti Dimitrovą, tačiau jau kitokioj aplinkoj. Čia 
jis būdavo tarp darbininkų, apsirengęs taip pat, kaip ir 
jie, gurkšnojo su jais alų, šnekučiavosi apie darbo užmo
kestį, nedarbą ir kovą už geresnį gyvenimą.
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Visur — prie Dunojaus, Vienos kavinėse, parkuose, 
nelegaliuose butuose — Dimitrovas nenuilstamai dirbo.

O poilsio dienomis jis eidavo j savo pamėgtąjį Haili- 
genštaterio parką, sėsdavo priešais Betchoveno paminklą, 
ir visas paskęsdavo savo godose. Jis mėgo pasivaikščioti 
Vienos gatvėmis, ilgai stoviniuodavo prie Gėtės, Šilerio, 
Mocarto, Haidno ir Bacho paminklų.. .

Tuo metu Dimitrovas jau buvo įžymus partinis publi
cistas, daugelio straipsnių, brošiūrų, atsišaukimų auto
rius. Pasirašinėjo keliais slapyvardžiais: Safsma, dakta
ras Rudolfas Gedigeris, Viktoras Helmutas. . . Jis kovojo 
ne tik už savo tautą, pavergtą fašizmo, bet perspėjo apie 
fašizmo pavojų kitas Europos tautas. „Fašizmas ne izo
liuotas atsitiktinis reiškinys,'— rašė jis.— Jis būdingas ne 
tiktai Pietryčių Europos šalims. . . Jis gresia visai Eu
ropai“.

Jis stengėsi supažindinti Europos pažangiąją visuo
menę su Bulgarijos darbininkų ir valstiečių kova, papa
sakoti jai apie savo tautos kančias. Tam tikslui jis kelia
vo po Europą, lankėsi Prahoje, Amsterdame, Paryžiuje, 
Briuselyje, susibičiuliavo su Romėnu Rolanu, Anri Bar- 
biusu, Stefanu Cveigu, profesorium Nejedlu.

Jis spausdino straipsnius užsienio darbininkų spaudo
je. Demaskavo bulgarų fašistus, aiškino Komunistų In
ternacionalo požiūrį dėl darbo darbininkų ir valstiečių 
tarpe, pasisakydavo prieš individualųjį terorą ir pavienius 
partizaninius veiksmus. Šie straipsniai per žurnalą „In- 
prekor“ pasiekdavo bulgarų darbininkus ir valstiečius.

Tuo metu Dimitrovas vadovavo Balkanų Komunistų 
federacijai ir daug padėjo Balkanų komunistų partijoms.

1928 metais Komunistų Internacionalo VI kongresas, 
išnagrinėjęs tarptautinę padėtį, nurodė, kad prasidėjo nau
jas, gilių vidinių kapitalizmo prieštaravimų laikotarpis. 
Vadinasi, auga klasių kova, didėja naujo imperialistinio 
karo prieš Tarybų Sąjungą grėsmė.

Milijonai darbininkų, neturtingų valstiečių, bedarbių 
inteligentų slankiojo po Europos, Amerikos, Kinijos ir Ja
ponijos miestus bei kaimus, ieškodami darbo. Artėjo nau
ja streikų, bado demonstracijų ir revoliucijų banga. ..
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Tiktai viena buvo taikos ir pažangos šalis. Tai — Ta- 
. % I>i,i Sąjunga. Į ją buvo nukreipti visų žemynų darbo 
/lininių žvilgsniai. Kapitalistai karštligiškai ruošėsi už
pulti Tarybų šalį. Buržuazinės demokratijos šalys — Ita
lų. i, Graikija, Rumunija, Lenkija, Vengrija—-virto fašis
tinės diktatūros šalimis... Virš Europos pakibo policinių 
lu/iinų ir reakcinės kariaunos grėsmė.

Viename savo pranešime, skaitytame 1929 metais, Di
ndi rovas sakė:

„Kova prieš fašizmą turi būti glaudžiai susijusi su 
kova prieš karo grėsmę. Norint kovą laimėti, reikia su
daryti darbininkų, valstiečių, engiamų tautų ir tautinių 
mažumų bendrąjį revoliucinį frontą, jį plėsti, stiprinti“.

Kovodamas prieš fašizmą tarptautinėje arenoje, Di
ndi rovas nė valandėlės nepamiršdavo savo tėvynės įvykių.

Kas tuo metu vyko Bulgarijoje?
Salyje siautėjo nežabotas teroras. Kalėjimai buvo per

pildyti, miestų gatvėmis ir aikštėmis slankiojo bedarbiai, 
alkani žmonės. Niekas nežinojo, kur užmigs, kur nubus...

Dimitrovų šeimą vėl aplankė nelaimė: buvo suimtas 
jauniausiasis Georgijaus brolis—-Todoras, nelegalaus 
Bulgarijos komunistų partijos Centro Komiteto darbuo- 
lojas. Suimtasis buvo atgabentas į policijos direkciją 
„nedidelei informacijai“, iš kur jau nebegrįžo. Veltui mo
lina stengėsi sužinoti apie sūnaus likimą. Todoras dingo 
be žinios. Jis buvo policijos nužudytas 1925 metų lapkri
čio 5 dieną.

Dimitrovų motina, su meile visų vadinama senele Pa- 
rnškeva, liko viena Opolčenskos gatvės name. Didžiulė 
šeima išsisklaidė: vieni žuvo, kiti tebekovojo. Gyvieji nar
čiai kovojo, o tai ir buvo vienintelė vienišos motinos pa
guoda. ..

Dimitrovui prasidėjo ilgi emigracinio gyvenimo me
lai. Maskva, Viena, Berlynas, Praha, Vafšuva... Nelega
lus susitikimai, pašnekesiai, laiškai, direktyvos. Šiuo įtemp
to darbo metu Dimitrovas dažnai atvyksta į Maskvą atsi
kvėpti, pasiruošti naujam puolimui. Bet ir čia jis rūpinasi 
Bulgarija.
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„Brangus Vasilai,— rašo jis savo draugui Vasilui Ko- 
larovui,— ką tik gavau iš Sofijos mūsų naujo legalaus 
laikraščio pirmąjį numerį. . . Apskritai linija teisinga, to
nas puikus. Vis dėlto, man atrodo, kad paskubėta pradėti 
kovą visais frontais. Iš pradžių, kol laikraštis sustiprės 
ir užmegs ryšius su masėmis, reikia būti atsargiems ir 
taktiškiems. Darbininkų (arba dirbančiųjų) spaudai pla
tinti bei remti, mano nuomone, reikia greičiau įsteigti 
komitetą, apie kurį mes kalbėjome.. . “

Ne kartą maskviškiame bute Dimitrovą ryto aušra už
tikdavo už rašomojo stalo.

„Iš TASS-о pranešimų matyti, kad Sofijoje mes pa
tyrėme didelį smūgį*,— skubėjo jis išreikšti savo susirū
pinimą ir patarti, ką reikėtų daryti.— Pirma, reiktų tiks
liai sužinoti, kas įvyko Sofijoje ir atnaujinti ryšius su 
laisvėje esančiais draugais. Todėl pasiųskite tam tinkamą 
žmogų. Nedelsiant praneškite mums gautas žinias iš So
fijos. Reikia pranešti užsienio spaudoje apie naują vy
riausybės puolimą.. . Nekelia abejonių, kad naujas perdė
tas triukšmas dėl „komunistinio pavojaus“ ir legendos 
apie „Maskvos agentus“ reikalingos psichologiškai ir po
litiškai paruošti naujam smūgiui prieš nepriklausomas 
profsąjungas, Darbininkų partiją ir kairiuosius žemdir
bius. Negalima palikti partijos be centro šalies viduje ir 
leisti kilti panikai mūsų tarpe. Antra vertus, reikia plėsti 
šalyje masinius veiksmus prieš naują karą ir ginti nepri
klausomas profsąjungas, darbininkų partiją ir dešiniuo
sius žemdirbius. Momentas labai svarbus, ir nuo mūsų 
aktyvumo bei energingų veiksmų daug priklausys, ar 
greit ir sėkmingai įveiksime sunkaus smūgio padarinius“.

1932 metų vasario mėnesį Dimitrovas sunkiai susirgo 
ir išvažiavo gydytis į Suchumį. Birželio pabaigoje išvyko 
į Berlyną. Iš ten jis važinėjo po įvairius Europos mies
tus. Rugpiūčio mėnesį dalyvavo rengiant Tarptautinį an
tikarinį kongresą Amsterdame.

Karo pavojus darėsi vis realesnis. Pažangiosios jėgos 
išplėtė didelę veiklą karo kurstytojams sustabdyti. Šios

* Kalbama apie nelegalaus BKP CK narių ir aktyvistų suėmi
mus 1928 metų antrojoje pusėje.
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Kovos priešakyje — Tarybų Sąjunga, komunistų partijos, 
paskui kurias ėjo milijonai dorų, taiką mylinčių žmonių. 
Nepailstantis Dimitrovas, didžiosios misijos įkvėptas, va
žinėjo po Europos šalis.

Artėjo 1933 metai.. .

„RUDASIS MARAS"

Traukinys smarkiai lėkė iš Miuncheno į Berlyną. Tą 
žiemos dieną buvo mažai keleivių. Vagonuose erdvu, jau
ku, šilta. Trečios klasės vagono koridoriuje, prie lango, 
Movėjo maždaug penkiasdešimties metų vyriškis. Iš palto 
kišenės kyšojo laikraščiai. Keleivis susimąstęs žiūrėjo Į 
apsnigtus laukus, fabrikų kaminus, tirštus dūmus, besi
driekiančius virš industrinio rajono.

„Vadinasi, tai įvyko vakar, vasario 27 dieną, devintą 
valandą vakaro — pats su savim kalbėjo keleivis.— Juk 
tai aiški provokacija. Nekelia abejonių, kad tai hitleri
ninkų darbas. Tik jie taip gali daryti. Dabar prasidės 
siautėjimas“.

Pro praviras gretimos kupė duris sklido neramus bal
sas:

— Bijau dėl Vokietijos liki,mo, mane gąsdina šitie 
neapgalvoti veiksmai.

Keleivis koridoriuje sukluso.
— Kad tik tai nevirstų nacistų karu prieš Vokieti

jos liaudį,— buvo girdėti iš kupė.
— Taip, tai neginčijamai aišku, signalai karui prieš 

liaudį,-— pritarė kitas balsas.
Trumpam balsai pritilo, o paskui keleivį koridoriuje 

pasiekė tas pats balsas iš kupė:
Aš jums papasakosiu vieną atsitikimą, ryškiai at

skleidžiantį jų moralę. Jis padės jums suprasti, kas yra 
Ii it li'i i/.mas, kas yra „rudasis maras“. Lapkričio 29 dieną 
mano bičiulis Rozenfeldas, konditerijos gaminių prekiau
tojas Berlyne, gavo tokio turinio laišką: „Prasmirdęs žy
de, jus jau penkis kartus buvote įspėtas uždaryti savo 
krautuvę, neprekiauti. Jeigu ir po šio mūsų įspėjimo jūs

149



tebeprekiausite, išdaužysime jūsų langus, kad suprastu
mėt, jog tai rimtas įspėjimas. Jeigu ir tai nepadės, pa
degsime jūsų krautuvę, o paskui ir jus nugalabysim. Tai 
mūsų paskutinis įspėjimas. Policiją pasiųsime velniop. 
Mes jos nebijome. Jeigu paskambinsite policijai, jūs savo 
pavardės neišbrauksite iš juodojo sąrašo. Jūsų dienos 
suskaitytos. Uždarykite krautuvę!“

Balsai nutilo. Kiekvienas paskendo savo mintyse. Su
simąstė ir keleivis koridoriuje. Jis nenoromis susiejo gir
dėtą pokalbį su tuo, ką buvo perskaitęs šį rytą laikraš
čiuose.

Traukinys artėjo prie Berlyno. Mažoje stotelėje į va
goną įsigrūdo policininkai.

— Ponai keleiviai, prašome niekur neišeiti! Tikrinsi
me.

I vagoną prigužėjo policijos, reikalavo dokumentų. 
Keleivis, stovėjęs koridoriuje, parodė pasą. Policininkas 
perskaitė:

— „Daktaras Rudolfas Gedigeris, iš Šveicarijos, rašy
tojas. . — Policininkas įtariai dėbtelėjo ir iškošė pro
dantis: — R a... šy ... to . . . jas?

— Taip, rašytojas! — atsakė keleivis, imdamas pasą, 
ir patyliukais sviedė nueinančiam policininkui „Banditai! 
Patys padegė reichstagą, o dabar ieško kaltininko.. . “

Keleivis, 1933 metais vasario 28 dieną važiavęs iš 
Miuncheno į Berlyną su pasu daktaro Rudolfo Gedigerio 
pavarde, buvo Georgijus Dimitrovas.

Po kiek laiko jis grįžo į Berlyną. Žinia, kad reichsta
gas padegtas, jį pritrenkė. Tačiau jis tuoj suprato, kad 
reichstagą padegė ne komunistai, kaip visa tai stengėsi 
pavaizduoti oficialioji vokiečių valdžia. Jis suprato, kad 
tai padarė patys hitlerininkai, norėdami sutriuškinti Vo
kietijos komunistų partiją ir pasmaugti visos vokiečių 
tautos demokratines jėgas. Kaip liaudis sutiks šią fašistų 
provokaciją? Šito Dimitrovas dar neįsivaizdavo. Tačiau 
jis suprato, kad artėja žiauri, atkakli kova su atslenkan
čiomis piktomis hitlerizmo jėgomis, „ruduoju maru“.

Pakeliui į butą, Berlyne, Dimitrovą apkurtino radijo 
garsiakalbių klyksmas:
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Komunistai padegė reichstagą! Padegėjai — komu- 
iir.lai sučiupti reichstage! Įtartinas van der Liubės tylė- 
JIiii.-is! Ryšiai su Trečiuoju Internacionalu! Skaitykite laik- 
i.iščius „Folkišer beobachter“! Skaitykite „Angrif“!

Neilgai pabuvęs namie, Dimitrovas išskubėjo j „Bajern- 
liofo“ restoraną, Potsdamerštrasė 11, kur buvo numaty- 
Ia susitikti su bičiuliais bulgarais Vasilu Tanevu ir Bla- 
goju Popovu. Dimitrovas neatpažino Berlyno. Gatvėmis 
/ujo dengtos policijos mašinos su suimtaisiais, jauni ru
dom palaidinėm vyrai daužė žydų krautuvių vitrinas, to
kie patys žaliūkai bliovė: „Komunistai užpuolė reichstagą! 
Vokietija, kur tu eini?“ Vienoje gatvėje buvo sulaikyta 
moteris, o kai ji kažko paprieštaravo, gavo šautuvo buo
že per pečius ir kumščiu į dantis...

Rudoji velniava prasidėjo anksčiau, negu buvo numa
tęs Dimitrovas...

„Bajernhofo“ restoranas — ilga, žema salė; ant sie
n ų — senoviška tapyba, elnių ragai. Už masyvių stalų 
vokiečių biurgeriai iš didelių medinių bokalų maukė alų.

Dimitrovas, pasisveikinęs su pažįstamais kelneriais, 
nuėjo į kampą ir atsisėdo už stalo. Jo bičiulių dar nebuvo. 
Jis užsisakė alaus ir įniko į laikraštį.

Po valandėlės pasirodė Popovas ir iš karto greitomis 
pranešė:

— Suimtas reichstago deputatas nuo Vokietijos komu
nistų partijos...

— Kas toksai?
— Torgleris.. . Ernstas Torgleris...
— Taip,— susimąstęs pratarė Dimitrovas,— matyt, no

ri sufabrikuoti bylą...
— Prieš Vokietijos komunistų partiją.. .

Prieš komunizmą apskritai...
Dimitrovas akimis pakvietė kelnerį.

Helmeri, bokalą draugui!
Kelneris linktelėjo ir nuskubėjo prie bufeto.

Ar tu pažįsti šitą kelnerį? — paklausė Popovas.
— Taip.

- Savas?
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— Velniai jj žino! Dabar ir nacionalsocialistai vienas 
kitą draugais vadina, ir jie postringauja apie socializmą, 
ir jie nešioja raudonas vėliavas.. . tik su lenktakampiu 
kryžiumi. Ir jie savo partiją vadina darbininkų partija — 
yra tik toks mažas skirtumas,— jų darbininkų partijai va
dovauja tokie stambūs kapitalistai, kaip Tisenas, Krupas 
ir kiti. Taip, taip, tai irgi socialistai. . . Velniai juos grieb
tų — ir šiuos, ir anuos, ir jų vadą-tepliorių! Dabar daug 
kas apversta aukštyn kojom, netgi vokiečių kronprincas 
tapo „socialistu“. . .  Tačiau nieko šituo neapgausi. Reikia 
būti nors kiek atidesniam, kad atskirtum, kur kaukė, o 
kur tikrasis veidas, kad pažintum vilką avies kailyje.. .

Atėjo ITelmeris, pastatė priešais Popovą alaus bokalą, 
paėjėjo truputį j šalį ir sustojo netoli, kad galėtų klau
sytis šių dviejų užsieniečių kalbos.

— Klausosi,— tarė Popovas.
— Žaltys! —• mostelėjo ranka Dimitrovas.— Ką jis no

ri išgirsti?
— Knibždėte knibžda Berlyne Hitlerio šnipų.
Dimitrovas neatsakė. Pašaukė kelnerį:
— Paimkite pinigus, Helmeri!
Kelneris trilinkas susilenkęs paėmė pinigus ir, žemai 

linkčiodamas, palydėjo klientus iki baro durų.
Dimitrovas su Popovu lėtai pėdino per miestą. Iš gar

siakalbių sklido gergždžiantis diktoriaus balsas:
— Nusikaltėliai, kurie užsienio valstybės įsakymu, 

Maskvos įsakymu, žudo, siaubia, drumsčia ramybę taikiai 
liaudžiai ir patys pareiškia, kad jie nenori būti vokie
čiais, o nori būti Trečiojo Internacionalo piliečiais, tokie 
nusikaltėliai negali būti laikomi mūsų tėvynainiais...

Dimitrovas su apmaudu mostelėjo ranka.
— Jie iš tikrųjų ėmė savo liaudį naikinti. . .

SUĖMIMAS

1933 metų kovo 9 dieną Dimitrovas, Tanevas ir Popo
vas kaip paprastai užėjo į „Bajernhofo“ restoraną. Buvo 
popiečio metas, ir baras buvo tuščias. Dimitrovas pasi-
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l inko stalą ir, nepastebėjęs pažįstamo kelnerio Helmerio, 
pašaukė kitą. Jis priėmė užsakymą ir išdūlino.

— Vadinasi, dabar padegėjas yra tik Van der Liu- 
bi\ — toliau kalbėjo Dimitrovas.

— Van der Liubė ir Torgleris.
— Torgleris — kaip kurstytojas, taip juk atrodo? Rei

kia gi kaip nors tardymą pakreipti į Vokietijos komunis- 
Ių partiją...

— Kalbama, kad Van der Liubė komunistas.
— Komunistas?! — šūktelėjo Dimitrovas.— Tai neįti

kėtina! Niekada nė vienas komunistas neįsiveltų į tokią 
kvailą teroristinę aferą! Terorizmas svetimas mums. Ne! 
Ne! Tai ir įrodo tik tai, kaip susipainiojo hitlerinin
kai. Kuo tik nori gali būti Van der Liubė, tik ne komu
nistu. ..

— Pas jį rastas partinis bilietas,— pasakė Tanevas.
— Tai dar nieko nereiškia.
Kitame baro gale, prie durų pasigirdo triukšmas, pas

kui atsivėrė sunkios ąžuolinės durys ir į barą įsiveržė 
gerai ginkluoti policininkai. Su jais ėjęs civiliai apsiren
gęs žmogus pirštu parodė į Dimitrovą. Tai buvo kelneris 
I lelmeris. Dimitrovas iš karto jį pažino.

Su pistoletais rankose policininkai apsupo bulgarus:
— Rankas aukštyn! Įstatymo vardu jūs suimti!
Trys bulgarai iš karto sutriko, bet paskui atsistojo,

pakėlė rankas ir leidosi iškrečiami.
—- Ar čia jie susitikinėjo su Van der Liube? — paklau

sė policininkas.
— Taip,— atsakė Helmeris.-—Aš jau apie tai sakiau 

ir galiu patvirtinti, kur tiktai reikės.
Dimitrovas, kuris gerai suprato vokiečių kalbą, žvilg

telėjo į policininką bei kelnerį ir niūriai paklausė:
— Su kokiu Van der Liube?
— Sužinosite, atėję į Bismarko salę, ponas Rudolfai 

Gedigeri,— piktai nusijuokė policininkas ir paragino savo 
pavaldinius: — Greičiau! Greičiau!

Policininkai surinko daiktus, atimtus iš suimtųjų, ir 
nuvedė juos prie durų. Dimitrovas kreipėsi į vyresnįjį 
policininką:
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— Prašau jus, duokite nurodymą, kad grąžintų man 
akinius, man jie labai reikalingi.

—• Moabite akinių nereikės, ten vis vien tamsu, po
nas rašytojau,— tyčiojosi policininkas.

— Ar padegant reichstagą jums reikėjo akinių?— kvai
lai juokavo vaikinas ruda palaidine.

— Tada jam buvo šviesu...— pritarė kitas, toks pats 
žaliūkas.

Dimitrovas j juos nekreipė dėmesio.
Suimtuosius susodino j dengtą policijos mašiną ir nu

vežė j reichstagą, Bismarko salę, kurioje posėdžiavo tar
dymo komisija.

Bulgarus pasitiko baudžiamųjų bylų komisijos komi
saras daktaras Brašvicas. Jis griežtai jiems pareiškė, kad 
policija turi nepaneigiamų įrodymų apie jų ryšius su 
Van der Liube ir kad jie yra dalyvavę, padegant reichsta
gą. Dimitrovas atsakė, kad tai siaubingas melas. Brašvi
cas tvirtino savo ir reikalavo pasirašyti protokolą.

Dimitrovas pareiškė:
— Aš neigiu visus kaltinimus ir nepasirašinėsiu jo

kių protokolų! Aš nepasitikiu jokia policija, tuo labiau 
jūsų, vokiečių policija. Ką reikės, aš išdėstysiu raštu.

Brašvicas išraudo nuo pykčio ir įsakė tučtuojau išves
ti suimtuosius į kardomąjį kalėjimą, esantį prie Berlyno 
policeiprezidiumo.

Kalėjime Dimitrovas davė raštiškus parodymus, ku
riuose, trumpai papasakojęs savo gyvenimą ir veiklą, įro
dinėjo, kad su padegėjais jis neturi nieko bendra. Apie 
rastą pas jį kratos metu netikrą pasą taip paaiškino:

„Mano politiniai priešai ir užsienyje grasino nužudyti, 
todėl aš negalėjau Europoje gyventi tikrąja savo pavar
de ir buvau priverstas gyventi kitomis pavardėmis. Kartą 
pasivadinau daktaro Rudolfo Gedigerio pavarde, su ku
ria ir buvau suimtas“.

Paskui Dimitrovas parašė apie savo, kaip politinio 
emigranto, veiklą:

„1932 metų birželio pabaigoje aš atvykau į Berlyną 
ir iš čia važinėjau į Vieną, Prahą, Amsterdamą, Briuselį
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ii Paryžių, kur stengiausi sudominti šiuo klausimu* įžy
miuosius žmones; Cveigą ir kt. Austrijoje, profesorių Ne- 
|c(I1q ir kt. Čekoslovakijoje, Barbiusą ir Romėną Rolaną 
Prancūzijoje ir kt., įvairių laikraščių bei žurnalų redakci- 
I. i s, organizacijas — kultūros, mokslo ir kt.— rėmiau juos 
moraliai ir politiškai, kad jie reikalautų amnestijos... 
Parašiau daug straipsnių apie ekonominę ir politinę Bul
garijos padėtį, apie jos vidaus ir užsienio politiką ir kt.“ 

„Būdamas Vokietijoje, nesikišau j jos vidaus reikalus. 
Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvavau šios šalies 
politinėje kovoje. Aš pasišvenčiau uždaviniui, kuris man, 
kaip Bulgarijos politiniam veikėjui, yra gyvybinis klau
simas— kiek tik jėgos leidžia padėti iškovoti Bulgarijo
je visuotinę politinę amnestiją, kad aš po dešimties me
ili emigracijos laisvai galėčiau grįžti į savo šalį ir ten 
pagal savo įsitikinimus ir savo idealus galėčiau tarnauti 
savo liaudžiai“.

Dėl kaltinimų, padegant reichstagą, Dimitravas rašė: 
„Nepaprastai pasipiktinęs neigiu bet kokį įtarimą dėl 

lo, kad aš būčiau tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavęs šia
me antikomunistiniame veiksme, šiame visais požiūriais 
smerktiname nusikaltime ir griežtai protestuoju prieš ne
girdėtą neteisybę, suimant mane dėl šio nusikaltimo“.

„Aš taip pat protestuoju ir prieš tai, kad su manimi 
elgiamasi kaip su karo belaisviu; iš manęs atėmė visus pi
nigus, nepaliko nė vieno fenigo būtiniausiems reikalams, 
atėmė elementariausią juridinę pagalbą.“

Savo parodymų pabaigoje Dimitrovas rašė:
„Kas dėl knygų, rastų mano bute, tai mano yra tos, 

lic abejo, kurios galėjo būti rastos man pačiam dalyvau- 
jant. Krata mano namuose padaryta be manęs“.

Savo parodymus Dimitrovas perdavė tardytojui, bet 
į juos nebuvo atsižvelgta. Kovo 28 dieną Dimitrovas su 
savo dviem draugais buvo išsiųstas į Moabito kalėjimą, 
esantį Berlyno priemiestyje.

Prasidėjo Dimitrovo, fašizmo belaisvio, sunki kalėjimo 
epopėja.

* Dėl amnestijos nuteistiesiems, kurie dalyvavo 1923 metų rug
sėjo įvykiuose Bulgarijoje.
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TOLI NUO PASAULIO

Prie niūrių Moabito kalėjimo sienų dieną ir naktį sto
vėjo sargybiniai. Pro grotuotus langelius vos prasiskverb
davo dienos šviesa, tačiau pasiekdavo miesto triukšmas, 
primindamas kaliniams, kad kažkur yra gyvenimas, yra 
žmonės.

Georgijaus Dimitrovo kamera buvo aukšta ir kaip 
karstas siaura. Joje vos tilpo gultas, kurį dieną atimdavo. 
Dimitrovui primygtinai reikalaujant, kameroje buvo pa
statytas mažas staliukas. Dimitrovas prie jo praleisdavo 
ištisas dienas tai skaitydamas, tai apgalvodamas busimąją 
ginamąją kalbą.

Praėjo dvi dienos, kai jis iš teismo tardytojo Fogto ga
vo kaltinamąjį aktą, ir dvi dienos nuo to laiko, kai jo 
rankas sukaustė plieniniai antrankiai.

Kalėjimo maistas buvo silpna kava, pupelės, kartais 
žirnių arba manų košė ir maža riekutė duonos.

Dimitrovas nepraleisdavo progos pareikšti tardytojui 
Fogtui protestą prieš nepakenčiamą režimą, pabrėžda
mas, kad nei jis, nei jo draugai niekuo nekalti.

— Duodu galvą atkirsti,— kalbėjo Dimitrovas,— kad 
aš ir mano draugai nekalti.

Fogtas ironiškai jam atsakydavo:
— Jūs ir taip padėsite savo galvą. . .
Rytais prižiūrėtojai praverdavo kameros duris, pa

kišdavo riekutę duonos ir tylėdami išklausydavo kalinio 
reikalavimų. Jis kasdien ko nors reikalaudavo. Prižiūrė
tojai dar nė karto nebuvo susidūrę su tokiu neramiu ir 
tokiu atkakliu kaliniu. Kasdien jis kvaršindavo jiems gal
vas, reikalaudamas knygų: Vokietijos istorijos, vokiečių 
kalbos vadovėlio, įstatymų rinkinio, arba laikraščių... 
Duokite, girdi, jam pono Gėtės knygas, knygą apie poną 
Hamletą, kažkokio lordo Bairono. . . Tai jis nori skaityti, 
tai jis nori rašyti. .. Jam ant rankų plieniniai antrankiai, 
o jis sėdi už stalo ir rašo. . . O kartais kalbina prižiūrėto
jus, pakiša jiems pavojingų minčių, kalbasi su kalėjimo 
bažnyčios pastoriumi, klausinėja jį apie protestantų ir ka
talikų pažiūras, apie krikščioniškąją filosofiją ir hitleriz-
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nio filosofiją... Labai jau neramus žmogus. Kartais atsi
joja prie lango ir ilgai ilgai klausosi. Ką jis girdi? Apie 
Ką jis galvoja? Gal prisimena laisvę? Gal galvoja apie sa
vo draugus, išblaškytus po visą pasaulį?

Tą dieną, kaip ir visuomet, jis sėdo už stalo, pasidėjo 
•.varų popieriaus lapą ir ėmė rašyti:

„Brangus drauge Barbiusai!
Esu priverstas pranešti jums liūdną naujieną. Nuo ko

vo devintos dienos esu suimtas. . .“
Skreba plunksna, kliba jo kūno slegiamas stalas, 

skambčioja antrankiai, gelia rankų riešus.
.......Nelaimei, mane apkaltino, jog aš bandžiau smur-

ln pakeisti Vokietijos imperijos valstybinę santvarką, iš 
anksto apgalvojęs padegiau reichstagą. . . o padegiau, no
rėdamas sukelti sukilimą. . . Prašom apie mane parašyti 
laip pat Romėnui Rolanui, nes aš nežinau jo dabartinio 
adreso. . . “

Dimitrovas atitrūko nuo laiško, žiurstelėjo į langą, 
už kurio buvo visas pasaulis, į jo sielą plūstelėjo prisi
minimai apie praeitį ir sunkios mintys apie dabartį, o 
loji dabartis iš po jo plunksnos liejosi šiais žodžiais:

„ . . .  Iš manęs pinigai atimti.. . Aš negaunu laikraš
čių. .. nedavė gynėjo... pas mane nieko neprileidžia... 
atėmė netgi mano akinius“.

Dimitrovas įdėjo laišką į voką ir užrašė adresą:
„Anri Barbiusui, Paryžius. Laikraščio „Jumanitė“ re

dakcija“.
Paskui pakilo, pasibeldė į duris ir pasirodžiusiam pri

žiūrėtojui tarė:
— Perduokite prašom direkcijai, tegu nedelsiant per

siunčia. ..
Dieną pakeitė naktis, atėjo kita diena.
Pasaulis su savo džiaugsmais ir rūpesčiais buvo kaž

kur nutolęs, kurčias ir nepasiekiamas. Ką dabar veikia jo 
pažįstami žmonės? Ar pasiekia juos jo laiškai?

Dimitrovas parašė kitą laišką, adresuotą deputatui 
Marseliui Kašenui, į Paryžių:

„Brangus Marseli Kašenai!
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„ Aš niekada gyvenime nesu matęs, sutikęs ir kal
bėjęs su reichstago padegėju Van der Liube ir, žinoma, 
neturėjau jokio — nei tiesioginio, nei netiesioginio — ry
šio su reichstago padegimu, su šiuo beprotišku, nusikal
tėlišku poelgiu, priešišku liaudžiai ir tikrai antikomunis
tiniu. Man ypatingai svarbu, kad šis mano griežtas pa
reiškimas būtų žinomas pačioje Bulgarijoje ir, kad mano 
tėvynainiai, taip pat bičiuliai užsienyje sužinotų apie tai“.

Dimitrovas atidavė prižiūrėtojams ir šį laišką, bet ar 
gaus jį adresatas, nežinojo.

Nieks nenorėjo su juo kalbėti. Laikė jį atskirtą nuo 
žmonių, nuo pasaulio. Ir tik knygos, kurias atnešdavo iš 
kalėjimo bibliotekos, suteikdavo jam jėgų ištverti negan
das ir kančias.

Vaikščiodamas po kamerą, jis skaitė Baironą:
A š ne nuo siaubo netikėto 
Per vieną naktį pražilau.

'"Nuo sielvarto ir vargo kieto 
Aš sulinkau ir pabalau.
Be saulės, be šviesos, be oro 
Rūsy kalėjimo trankaus.
A š net gyvent nustojau noro 
Ir surakintas kankinaus.

Kartais sielą prislėgdavo sunkios mintys. Bėgo dienos, 
o apie tolesnį teisminį tardymą nieko nebuvo žinoma.

Ko jie dar laukia? Ko iš jo nori?
1933 metų balandžio 30 dieną Dimitrovas užrašė die

noraštyje:
„Penkta savaitė! Kiek dar?“
O rytojaus dieną, Gegužės Pirmosios ankstą rytą, jis 

girdėjo tolimą Berlyno dundėjimą, šauksmus hitlerinės 
šunaujos, besistengiančios Gegužės Pirmosios šventę po- 
versti savąja švente, tuo pačiu apgauti darbininkų klasę, 
suklaidinti ją.

Su skausmu širdyje prisiminė Dimitrovas tuos senus 
laikus savo tėvynėje, kai jis Gegužės Pirmąją švęsdavo 
tarp tūkstančių savųjų draugų darbininkų, kai kalbėdavo 
mitinguose, kai gatvėse ir aikštėse skambėdavo dainos.
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Prisiminė šalį, kurioje laisvai ir iškilmingai švenčiama 
•.i darbo diena. Prisiminė ir užrašė dienoraštyje:

„Maskva—Berlynas: du istoriniai antipodai. O aš sė
džiu sukaustytas Moabite! Nepaprastai koktu ir liūdna. 
Betgi. . . Dantonas: „Būti tvirtam!“

Dimitrovas vėl ėmė žingsniuoti po kamerą, į žingsniu 
laktą skaitydamas Gėtės eiles:

Bailus vangumas 
Ir abejonės,
Jautrus drovumas 
Ir dar dejonės 
Iš priespaudos neišvaduos 
Ir laisvės neatneš, neduos!
Kaip spirtis smurtui įžūliam,
Nelinkti niekad, būt stipriam —
Štai ko maldauja skurdžių milijonai 
Dievų visokių legioną!

Sunkiai kaukšėdamas, prie kameros durų priėjo pri
žiūrėtojas, ilgai ir įdėmiai žiūrėjo pro „vilkelį“ duryse, 
kas ten darosi.

— Pats su savimi kalba. Tur būt, išprotėjo,— pasakė 
suglumęs prižiūrėtojas ir vėl nukėblino ilgu, kaip pats 
kalėjimo laikas, koridoriumi. Ėjo ir galvojo: „Gerai, kad 
jo prakilnybė ponas Gebelsas Berlyno aikštėse degino 
knygas. Nuo knygų žmogus išties gali išprotėti ir netgi 
padegti reichstagą!“

Dimitrovas atsisėdo už stalo, atsivertė knygą ir tuš- 
luojau persikėlė į kitą pasaulį. Kameroje tyla, tik ret
karčiais sušnara verčiamas lapas. Bet štai kažkas patrau
kė jo dėmesį, jis perskaitė kartą, dar kartą, paėmė pieš
tuką ir pabraukė kartodamas:

Prarasti turtą — maža ką prarasti,
Prarasti garbę—- jau daug ką prarasti,
Prarasti ryžtą — visa ką prarasti!

Gėtės eilutės sujaudino. Dimitrovas pakilo ir vėl ėmė 
žingsniuoti po kamerą.

— Taip, prarasi ryžtą — viską prarasi!
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Moabito kalėjime visos dienos buvo kupinos įtempto 
darbo. Dimitrovas dirbo po dešimt valandų per parų, 
ruošdamasis susidurti akis j akį su tais, kurie uždėjo jam 
pančius ir įmetė į kalėjimų. Iš teismo tardytojo Fogto, 
remdamasis vokiečių įstatymais, reikalavo nuimti antran
kius. Reikalavo leisti pas jį gynėjus, kuriems galėtų iš
dėstyti savo bylų. Tardytojas spyriojosi, bet ir Dimitro
vas nenusileido.

Blykstelėdavo ir šviesių valandėlių, kai jis rašydavo 
laiškus į Bulgariją motinai ir seseriai Magdalenai.

„Mano brangiosios mama ir sese! Aš visuomet didžia- 
vausi savo motina, tauriu jos charakteriu, tvirtumu ir pa
siaukojančia meile, o dabar dar labiau ja didžiuojuosi... 
Savaime suprantama, kad aš „lyg tas apaštalas Povilas“, 
kaip rašo mama, nešu savo kryžių tvirtai, ištvermingai ir 
kantriai. Kad tik nepalūžtų sveikata — viskas bus gerai! 
į savo laišką nuo Lenos atsakymo dar negavau. Taip pat 
nežinau, kas atsitiko su Liuba. Bet iš laiško, gauto prieš 
pat mano suėmimą, sužinojau, kad merdi. Jūs puikiai 
žinote, ką reikštų man šis praradimas. Tai būtų pats di
džiausias praradimas ir baisiausias smūgis per visą ma
no gyvenimą. .

Sis smūgis Dimitrovą ištiko 1933 metais gegužės 27 
dieną. Liubica Ivoševič mirė Maskvoje, toli nuo savo drau
go. Jis apie tai sužinojo iš laiško, kurį gavo gerokai pa
vėluotai*.

Dabar artimiausia jo širdžiai liko tiktai motina. Todėl 
jis nuolat jai rašydavo:

* Sužinojęs apie žmonos mirtį, Dimitrovas iš fašistinio kalėjimo 
parašė savo motinai: „Nors aš jau seniai buvau pasiruošęs gauti 
liūdną žinią, vis tik ji giliai sujaudino mane. Liuba, kaip žmona ir 
draugė, kaip proletarinė poetė ir revoliucionierė, taurios sielos ir 
tvirto charakterio moteris, visapusiškai išsilavinusi, buvo žmogus, 
kokių retai sutinkama. Ji nepaprastai daug padėjo man gyvenime ir 
kovoje“. O į seserį Magdaleną jis kreipėsi prašymu: „Pasistenk su
rasti ir surinkti visus Liubos eilėraščius, spausdintus įvairiu laiku, 
taip pat neišspausdintus, ir išleisti jos eilėraščių rinkinį. Tai bus ge
riausias paminklas mūsų nepamirštamai Liubai ir šiokia tokia pa
guoda man už tą skausmą, kurį iškentėjau prieš keletą metų, jai 
sunkiai susirgus. Kaip revoliucionierius, mano mieloji sese, aš viską 
iškęsiu drąsiai ir iki paskutinio atodūsio neprarasiu savo tvirtumo; 
tačiau, kaip žmogus, aš sunkiai ir nuolat kenčiu dėl šio mano gyve
nime nepaprastai skaudaus smūgio.. . “
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„Brangioji, mieloji mama!
. . . Bulgarijos laikraščių pranešimas apie tai, kad Le

na ir Liza išvyko į Vokietiją dėl mano bylos, mane labai 
nustebino. Man ir j galvą neatėjo.. . Abiejų paskutinių 
siuntinių (su sūriu) aš negalėjau gauti, nes, kaip jau 
jums buvau rašęs, kalėjime uždrausta perduoti produk
tus, gautus iš užsienio. Prašau tave, rašyk man dažniau. 
Karšti sveikinimai visiems namiškiams, o ypač Linai, 
Stefanui, Liubai ir Liubčo. Tau, mano mieloji mama, tūks
tančiai bučinių. Tavo sūnus Georgijus“.

Laiškai, kuriuos jis gaudavo gerokai pavėluotai ir tik 
po kalėjimo cenzūros, primindavo jam tą pasaulį, nuo 
kurio jėga buvo atplėštas. Bet kupinas kovos gyvenimas 
nepamiršo savo sūnaus, savo bičiulio. Tai įkvėpdavo Di- 
initrovui greitos pergalės viltį, o kartais nuskraidindavo 
jį į nuostabių svajonių pasaulį. Palinkęs ant stalo, jis 
užskleisdavo knygą ir pasinerdavo svajonėse apie Bul
gariją, Vieną, Maskvą. Ar teks dar lankytis šiuose kraš
tuose? Ar teks vėl bendrauti su artimaisiais ir draugais?

Siame pasaulyje gyveno žmonės — šimtai, milijonai 
žmonių, kurių jis turi būti vertas, kuriems negali padaryti 
gėdos. Žmonės, dėl kurių jis turi garbingai ištverti visa 
tai, ką jam patikėjo darbininkų klasė.

PASIPIKTINUSI ŽMONIJA

Kas rytą Maskvos darbininkai skubėjo perskaityti 
laikraščius, kaip ir Paryžiaus, Londono, Niujorko, Romos, 
Prahos, Varšuvos, Budapešto, Belgrado ir Sofijos dar
bininkai! Pasaulio darbininkai! Ir ne tik darbininkai, bet 
ir valstiečiai, inteligentija — viso pasaulio žmonės įtemp
tai laukė hitlerininkų sumanyto didžiojo proceso pra
džios.

Įžymūs rašytojai, mokslininkai, teisininkai, politikai — 
viso pasaulio viešoji nuomonė gynė hitlerininkų įkalin
tus kovotojus. Dimitrovo ir Torglerio pavardės mirgėjo 
visų laikraščių puslapiuose. Paryžiuje buvo įkurtas tei
siamųjų gynimo komitetas. Europos miestuose buvo ren-
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giami didžiuliai mitingai, kuriuose pasisakydavo visam 
pasaulyje žinomi veikėjai.

Tuo metu Dimitrovo motina su savo dukterimi Magda
lena gyveno mažame kalnų miestelyje Samokove. Paraš- 
keva Dimitrova jau buvo netekusi trijų sūnų: Kostadino, 
Nikalojaus ir Todoro. Mirtis tykojo ir ketvirtojo.

Bulgarijos laikraščiai mažai rašė apie jos sūnų. Ta
čiau iš gaunamų laiškų ji suprato, kad reikia kažką da
ryti. Nusikaltimas, mąstė ji, gyventi čia tyliai ir ramiai, 
kai jos sūnus, o su juo ir visas pasaulis sukilo į kovą 
prieš sužvėrėjusius fašistus. Ji tarė dukteriai:

— Magdalena, ruoškis, važiuosime Vokietijon.
Magdalena neprieštaravo. Tik ji suabejojo:
— Ar leis mus, mama?
— Vaikštinėsim, rūpinsimės, kol išleis. . . Negalima su

sidėjus rankas sėdėti. Reikalausime, kol jiems įkyrėsim.. .
Partija pritarė Paraškevos Dimitrovos sumanymui va

žiuoti į Berlyną.
Pasakyta — padaryta. Vieną rytą iš Samokovo išvyko 

į Sofiją senutė, vargų naštos palenkta, juodai apsitaisiu
si moteris. Atvažiavusi j Sofiją, ji tuojau nuėjo j Vokie
tijos ambasadą prašyti vizos. Valdininkas, vos išgirdęs 
jos pavardę, neleido peržengti ambasados slenksčio. Tada 
Paraškeva nupėdino j policiją, bet ir ten jai atsakė:

— Kur tau, bobule, j Vokietiją? Pražūsi ten. Netgi 
kalbėti vokiškai nemoki.

— Moku ar nemoku vokiškai kalbėti, tai ne jūsų rei
kalas. Aš noriu važiuoti pas sūnų.

— Iš kur gausi tiek pinigų? Brangiai kainuos kelionė 
j Vokietiją,— atkalbinėjo policijos valdininkai.

—: Rasiu. Tik duokite man dokumentus.
Vargais negalais Paraškeva su Magdalena gavo pa

sus j Prancūziją. Vieną gražų rytą jos iškako j tolimą ke
lionę.

Paryžius. Štai koks jisai, Paryžius!
„Vagramo“ salė sausakimša. Čia susirinko daugybė 

paryžiečių pasiklausyti, ką pasakys iš Korsikos atvykęs
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įžymus advokatas Moro Džiaferis apie „negirdėtą juridi
nį skandalą“.

Tribūnoje nedidelis, apkūnus korsikietis. Mikrofonas 
jam per aukštai, bet Džiaferis, garsiai kalbėdamas, įvei
kia šį nepatogumą.

— Fašizmas grasina visam pasauliui,— sako Džiafe- 
lis.— Fašizmas neša karą, stumia žmoniją j viduramžius. 
Fašizmas, siekdamas valdžios, nesiskaito su jokiomis 
priemonėmis. Hitleriniai budeliai savo niekšiškai provo
kacijai panaudojo psichopatą Van der Liubę. . .

Publika įtemptai klausėsi. Retkarčiais buvo girdėti 
lai pritarimo, tai pasipiktinimo šauksmai, salėje griaudė
jo plojimai. Baigdamas kalbėtojas pagriebė mikrofoną 
abiem rankom ir taip sušuko, tartum norėdamas, kad jį iš
girstų visas pasaulis.

Žudikas ir padegėjas— tai tu, Geringai!
Visi kaip vienas pakilo klausytojai, šie žodžiai pataikė 

liesiai į širdį.
— Tegyvuoja Korsika! Šūktelėjo kažkas.
Moro Džiaferis nusijuokė: „Kuo čia dėta Korsika?“— 

ir nuėjo nuo tribūnos. Salė pamažu rimo.
Tada susirinkimo pirmininkas paskelbė:
— Ponai, noriu jums pranešti džiugią žinią. Mūsų 

tarpe yra vieno teisiamojo motina — ponia Paraškeva Di- 
mitrova.

Jis pasisuko ir linktelėjo: iš scenos gilumos pakilo ma
žaūgė, kukli, juodai apsirengusi, senutė. Ji gailiai šypso
josi.

Žmonės atsistojo. Plojimų audra sudrebino salę. Žmo
nės šaukė:

Tegyvuoja Dimitrovas! Tegyvuoja Bulgarija! Tegyvuo
ja Dimitrovo motina!

O jinai, Dimitrovo motina, tylėdama žiūrėjo į žmones. 
Dabar jau nebebijojo dėl savo sūnaus.

Kai salėje aprimo, pirmininkas pareiškė:
— Ponia Paraškeva Dimitrova tars jums keletą žo

džių apie sūnų. ..
Salėje vėl kilo ovacijos, o joms nutilus, visi išgirdo ty

lų Paraškevos Dimitrovos balsą:
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— Brangūs prancūzai! Man labai džiugu, kad matau 
tiek daug darbininkų, susirinkusių vienoje vietoje. Pas 
mus Bulgarijoje tas jau seniai uždrausta. Džiaugiuosi, 
kad jūs čia susirinkote ne tiktai mano sūnaus, bet ir pa
niekintos tiesos apginti. Aš sena moteris, bet kiek galė
dama viską padarysiu dėl mūsų pergalės ir mūsų tiesos. 
Mano sūnus Georgijus Dimitrovas negali būti padegėjas, 
jis negali būti nusikaltėlis dėl to, kad aš ir liaudis, kuriai 
jis visą savo gyvenimą tarnauja, jį mokė tik gera da
ryti. ..

Ji susimąstė. Ką jiems dar pasakyti? O salėje vėl pra
pliupo šūkiai:

Tegyvuoja Dimitrovas! Tegyvuoja Bulgarija!
Sukryžiavusi rankas, senutė susijaudinusi klausėsi ir 

laiminga šypsojosi.
„Vagramo“ salėje susirinkimas pasibaigė vėlai. Di- 

mitrova su dukterimi, bulgarų Milko Tarabanovo ir Boja- 
no Danovskio lydimos, grįžo j viešbutį. Rytojaus dieną 
du draugai vokiečiai pasikvietė Danovskį ir jam tarė:

— Jums, kaip vertėjui, pavedama lydėti Dimitrovo 
motiną ir jos dukterį į Vokietiją. Turėkite galvoj, kad ke
lionė labai rizikinga. Tačiau žinokite, jumis rūpinasi vi
sa pažangioji žmonija, jus remia viso pasaulio proleta
riatas. Nieko nebijokite.

— Aš sutinku, — atsakė Danovskis.
— Dėl pasų, valiutos ir kitko jūs nesirūpinkite. Tuo 

pasirūpinsime mes.
Atsisveikino ir išsiskyrė.
Po kelių dienų paryžiečiai išlydėjo savo viešnias į 

Vokietiją. Paraškeva Dimitrova, žiūrėdama pro vagono 
langą, klausinėjo dukterį:

•— O kas ten toks su čalma ant galvos?
•—■ Indas.
— O anas?
— Kinietis.
— Vyras ar moteris?
— Vyras, nors ir su kasa.
Dimitrova žiūrėjo ilgai ir su nuostaba. Ją pakerėjo 

ši marga minia, kuri ūžė ir jaudinosi Paryžiaus stotyje
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ilcl jos — paprastos moters iš tolimos ir mažos Bulgari- 
11 iš Džiaugsmas ir pasididžiavimas užplūdo jos sielą, pa- 
i < I i džiavimas savo sūnumi ir savo tėvyne.

Traukinys pajudėjo. Miškas rankų su suspaustais 
Kumščiais pakilo j viršų. Sūkiai „Rot front!“, „Vivat!“ 
lydėjo iš lėto riedantį traukinį, o prie vagono lango sto
vėjo senutė ir susimąsčiusi mojavo ranka.

LEIPCIGAS

Iki Leipcigo proceso pradžios pasaulio visuomenė or
ganizavo Londone kontrprocesą. Tarptautinės tardymo 
komisijos pirmininkas reichstago padegimo bylai tirti, 
garsus Anglijos advokatas D. Pritas 1933 metų rugsėjo 
20 dienos posėdyje skaitė tardymo komisijos pranešimą. 
Pranešimo pabaigoje buvo sakoma: „yra rimtas pagrin
das įtarti, kad reichstagas buvo padegtas nacionalsocia
listų partijos vadovaujančių asmenų arba jiems pave
dus“. Vadinasi, jau nuo 1933 metų rugsėjo mėnesio 20 
dienos buvo tik vienas kaltinamasis-— hitlerizmas. Bet 
kova buvo vos tik prasidėjusi...

1933 metų rugsėjo 21 dieną prasidėjo didžiausi susi
kirtimai. Prie imperijos teismo rūmų Leipcige atnėrė poli
cijos saugomas didelis dengtas automobilis. Iš paskos 
švilpė pilna smogikų automašina. Grėsmingai žvilgėjo jų 
šalmai rudens saulės spinduliuose. Miesto gatvėse patru
liavo hitlerininkai. Prie imperijos teismo durų kiurksojo 
kariškiai ir civiliai. Jie tikrino norinčiųjų įeiti į rūmus 
dokumentus.

Devinta valando ryto. Mašina su kaliniais sustojo prie 
paradinio įėjimo. Apsauga bematant apsupo automašiną. 
Iš jos pamažu išlipo jaunas žmogus su bejėgiškai pakel
iniu rankom. Jo veidas, panarintas į žemę, buvo išblyš
kęs, su pajuodusiais paakiais, akys drumstos, beviltiškos. 
Si i s gyvasis lavonas buvo olandas Van der Liubė, suim- 
las vasario 27 reichstage, kilus gaisrui.

Iš paskos Van der Liubei išlipo liesas, ramus, pablyš
kusio liūdno veido žmogus. Tai buvo Vokietijos parla

165



mento deputatas, Vokietijos komunistų partijos narys 
Ernstas Torgleris, kaltinamas dalyvavęs, padegant 
reichstagą. Įkandin Torglerio išlipo bulgarai Popovas ir 
Tanevas ir pagaliau Dimitrovas. Suimtuosius įvedė į im
perijos teismo rūmus. Ten nedideliame kambaryje juos iš
krėtė, o paskui įvedė į teismo salę.

Salę gaubė tyla. Žurnalistai ir oficialūs asmenys pa
tyliukais kalbėjosi, dirsčiodami į balkoną, kuriame zujo 
smogikai. Visur kabėjo vėliavos su lenktakampiais kry
žiais, fašistinė svastika puikavosi ir ant smogikų unifor
mos. Atrodė, visą salę buvo užgulęs didelio lenktakampio 
kryžiaus šešėlis. Smogikai tylėdami spoksojo iš balkono, 
nužvelgdami kiekvieną įeinantį į salę.

Iškilmingai, vienas paskui kitą nužingsniavo prie tei
sėjų stalo devyni teismo nariai ilgomis raudonomis man
tijomis. „Raudonosios mantijos“ kilstelėjo dešinę ranką. 
Salėje esantys atsakė tuo pačiu hitlerinio pasisveikinimo 
gestu. Pakilo rankų miškas, grėsmingai nukreiptas į tei
siamuosius, ceremonijos metu abejingai stovinčius salėje.

Teismo nariai atsisėdo. Susėdo publika. Teismo pir
mininkas daktaras Vilhelmas Biungeris pakilo ir, padėjęs 
ranką ant katedros, pradėjo savo kalbą:

— Ponai, įvykis, kurio esmę sudaro šis procesas, yra 
labai reikšmingas, ir, matyt, teisminį tardymą aistringai 
ir veikliai komentuos viso pasaulio spauda. Jau daugsyk 
iš anksto buvo spėliojama apie kol kas nežinomą proceso 
eigą. Vienok, negalima pradėti tokį procesą su iš anksto 
susidaryta nuomone. . .*

Biungerio balse skambėjo netikrumas, noras pasitei
sinti. Atrodė, jis pats abejojo suktai supinklintu kaltina
muoju aktu, kuris gulėjo priešais jį ant stalo, kaip didelis 
dviejų šimtų trisdešmit penkių puslapių tomas. Baisus ir 
sunkus darbas — apkaltinti nekaltus, įvykdyti fiurerio, Ge
ringo, Gebelso įsakymą, nacistų partijos įsakymą!

* Teismo pirmininkas Biungeris pasakė savo įžanginę kalbą, ne
paisydamas nustatytos tvarkos. Savo kalboje jis visaip stengėsi pa
neigti Tarptautinės tardymo komisijos ir užsienio spaudos tvirtini
mus, kad fašistinė valdžia sufabrikavo melagingą kaltinimą ir provo
kacinį procesą.
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Biungeris netikėjo tuo, ką kalbėjo, bet ką gi galėjo 
pasakyti jis, trečiojo reicho įstatymų vykdytojas ir nuo
lankus tarnas?

Pirmoji ir antroji teisminio tardymo dienos buvo skir
tos Van der Liubei. Puskvaišis Olandijos mūrininkas be
jėgiškai sėdėjo prieš teismą, apsiblausiusiomis akimis 
Gurėdamas į grindis ir vangiai atsakinėjo j teismo pir
mininko klausimus. Salia jo stovėjo advokatas ir kartkar
tėmis šluostė jam nosį, nes jo ginamasis nesugebėjo sa
vęs kontroliuoti. Jis neteko nuovokos.

Trečią dieną buvo pradėtas tardyti Georgijus Dimit- 
rovas. Atsidūręs prieš hitlerinės Vokietijos imperijos teis
mą, jis negalėjo ginti vien tik save, tai buvo jam antra
eilis dalykas. Dabar svarbiausia jam buvo ginti teisųjį 
komunizmo reikalą, kurį apkaltino hitlerizmas.

Vos tik Dimitrovui pakilus, teismo pirmininkas Biun
geris jį įspėjo:

— Dimitrovai, man žinoma, kad per tardymą jus bu
vote labai nedrausmingas. Įspėju, kad jūs esate prieš 
aukščiausiąjį imperijos teismą ir, atsižvelgiant į tai, jums 
reikia keisti savo elgesį.

Netikėtai pirmininkui ir publikai, Dimitrovas atsakė:
— Jeigu jūs būtumėte nekaltas ir septynis mėnesius 

trūnytumėte kalėjime, iš jų penkis mėnesius — su antran
kiais, suprastumėte, kad žmogus gali išeiti iš kantrybės.

Publika sunerimo, kai kurie iš paskutinių eilių pakilo, 
kad geriau galėtų matyti tą drąsų žmogų. Susirūpino po
licija. Kaip galima taip atsakinėti imperijos teismo pir
mininkui?

Dimitrovas pasviro į priekį, atsirėmė rankomis į sta
lą, akimis įsisiurbė į žmones raudonomis mantijomis ir, 
kaip to buvo reikalaujama, pradėjo pasakoti savo biogra
fiją.

Visų salėje sėdinčių dėmesys nukrypo į Dimitrovą. 
l ai nebuvo paprasta žmogaus biografija. Tai buvo gyve
nimas, susijęs su liaudies, klasės, partijos istorija.

Aš Bulgarijos darbininkų klasės sūnus. Išaugau ir 
buvau išauklėtas revoliucinio darbininkų judėjimo greto- 
m\ . . Jau trisdešimt metų esu Bulgarijos Komunistų par
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tijos narys. Dvidešimt treji metai — Bulgarijos komunis
tų partijos Centro Komiteto narys.

Žurnalistai vos spėjo užsirašyti. Tai, ką išgirdo, juos 
apstulbino.

Biungeris, panarinęs galvą, klausėsi su neslepiamu 
apmaudu.

— Teisybė, kad aš bolševikas, proletarinis revoliucio
nierius,— tebekalbėjo Dimitrovas.— Aš turiu pabrėžti: 
proletarinis revoliucionierius, nes juk dabar viskas daro
ma atvirkščiai, netgi vokiečių kronprincas sakosi esąs re
voliucionierius, o pasitaiko netgi tokių bepročių „revo
liucionierių“, kaip, pavyzdžiui, Van dar Liubė! ■— Dimit
rovas nužvelgė teisėjus: — Taip pat tiesa, kad aš, kaip 
Bulgarijos Komunistų partijos Centro Komiteto narys Ir 
kaip komunistų Internacionalo Vykdomojo komiteto na
rys, esu atsakingas ir vadovaujantis komunistas.

Prokuroras daktaras Verneris rašėsi kažką bloknote. 
Tai pastebėjęs, Dimitrovas ėmė garsiau kalbėti, tartum 
norėdamas, kad ponas prokuroras geriau jj girdėtų.

— Aš galiu atsakyti už visus mano Bulgarijos par
tijos ir Komunistų Internacionalo nutarimus, dokumentus 
ir veiksmus. Ir kaip tik dėl to aš nesu nei avantiūristas, 
nei sąmokslininkas, nei padegėjas.

Atsikvėpęs Dimitrovas vėl kreipėsi į raudonas man
tijas:

— Toliau, taip pat gryniausia tiesa, kad aš — už pro
letarinę revoliuciją ir už proletariato diktatūrą. Esu giliai 
įsitikinęs, kad tiktai čia yra vienintelis išsigelbėjimas ir 
vienintelė išeitis iš kapitalizmo ekonominės krizės ir ka
rinės katastrofos. Kova už proletariato diktatūrą ir už 
komunizmo pergalę nesiginčijant yra mano gyvenimo 
prasmė. Aš norėčiau dar nors dvidešimt metų dėl komu
nizmo pagyventi, o paskui ramiai mirti. Ir kaip tik dėl 
to esu griežtas individualiojo teroro ir pučizmo metodų 
priešininkas.

Dar kurį laiką Dimitrovas ramiai tebekalbėjo, o pas
kui garsiau šūktelėjo salei:

— Padegant reichstagą aš nedalyvavau. Reichstago pa
degėją Van der Liubę pirmą kartą matau čia, šioje salėje.
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Iškėlęs ranką, įdėmiai žiūrėdamas Biungeriui j akis, 
tarsi norėdamas jį įtikinti, Dimitrovas vėl tarė:

Dabar jau esu linkęs manyti, kad reichstago pade
gimas— šis antikomunistinis veiksmas — ir politinės pro
vokacijos, ir politinės beprotybės išdava.

— Ką jūs turite omeny, Dimitrovai,— krūptelėjo 
lliungeris ir pastukseno pieštuku į stalą.

— Mano paguoda buvo ir yra tai, kad mano bendra
žygiai bulgarai, tos pačios darbininkų klasės draugai už
sienyje, revoliuciniai proletarai Vokietijoje ir visi tie, ku
rie mane bent kiek pažįsta, nepatikės, jog aš esu kaltas. 
Aš galiu ramiai pasakyti, kad, padegant reichstagą, aš 
liek pat dalyvavau, kiek, pavyzdžiui, dalyvavo ir bet ku
lis čia sėdintis užsienio korespondentas, arba patys ponai 
teisėjai. Dar kartą noriu pabrėžti, kad neturėjau nieko 
bendra su šiuo nusikaltimu.

Dimitrovas prisimerkė, žvilgtelėjo užsienio žurnalistų 
pusėn ir, atrodė, tik jiems tekalbėjo:

— Visas parengtinis tardymas buvo atliekamas iš 
anksto nusistačius bet kuria kaina, prasilenkiant su tam 
prieštaraujančiais faktais, apkaltinti mane prieš imperi
jos teismą, jog aš padegiau reichstagą, nes keletą mėne
sių trukęs parengtinis tardymas nevaliojo, kaip man da
bar jau aišku, rasti tikrųjų kaltininkų.

Biungeris neištvėrė, padėjo į šalį bylą, kurią ką tik 
buvo sklaidęs, ir vėl pastukseno į stalą:

— Kalbėkite teismui, Dimitrovai... Kaip jums atrodo, 
kodėl jūs čia atsidūrėte?

— Aš atsidūriau čia tam, kad apginčiau komunizmą 
ir save patį,— atsakė Dimitrovas ir vėl atsigręžė į 
publiką.

Biungeris pakilo. Jis buvo išblyškęs.
— Kalbėkite iš esmės, Dimitrovai, nes aš jums ne

leisiu kalbėti!
Tačiau Dimitrovas svaidė į salę savo įtikinamus įro

dymus.
Užsienio korespondentai — priešai ir draugai — buvo 

apstulbinti šito žmogaus revoliucine energija. Jau ryto
jaus dieną tarptautinė spauda prakalbo apie Dimitrovą.
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„Šito bulgaro tarytum įgimtas orumas“,— rašė Londo
no „Taims“. Reakcinis laikraštis „Pti Parizjen“ rašė: 
„Dimitrovas ne atsakinėja į klausimus. Jis puola.“ Kitas 
reakcinis laikraštis, leidžiamas Varšuvoje, rašė: „Dimit
rovas — didelės inteligencijos ir nepaprastai gabus, jis 
kaltinamųjų suolą pavertė kaltintojų suolu“.

O hitlerinė spauda pabrėžė:
„Jis tikras psichologas. Nelengva buvo daktarui Biun- 

geriui susidoroti su kaltinamųjų suole sėdinčiu šiuo ryž
tingu žmogumi. Jis savo tikslams piktnaudžiavo mikro
fonu ir užuolankomis kreipdavosi j užsienio koresponden
tus. Tai — aidas, kurio jis ieško ir kurį jis ras“.

Dimitrovas iš tiesų rado šį aidą. Pasaulis prabilo apie 
jo pirmąją kalbą imperijos teisme. „Noje Leipciger Cai- 
tung“ rašė: „Žmogus, kuris didžiuojasi, kad vadovavo re
voliuciniam sukilimui, kuris rėžia į akis kiekvienam bur
žua, kad kovoja prieš jį, kuriam svetimas bet koks senti
mentalumas, verčia užsienio buržuazinius koresponden
tus ploti“.

Daktarui Biungeriui tai buvo labai liūdna diena. Jo 
šeimininkai jį labai griežtai įspėjo už tai, kad jis prarado 
iniciatyvą. Jis šitai turi gerai atsiminti ir pažaboti ko
munistą*.

* Georgijus Dimitrovas pirmąja savo kalba sumaišė visas Leipci
go proceso organizatorių kortas. Fašistai, norėdami suteikti savo teis
miniam inscenizavimui masinį propagandinį antikomunistinį pobūdį, 
nusprendė teismo posėdį transliuoti per radiją. Dviejų pirmųjų, rug
sėjo 21—22 dienos posėdžiai, kaip ir buvo užmanyta, buvo transliuo
jami per radiją, tačiau trečią dieną transliavimas iš imperijos teismo 
salės Leipcige nutrūko. Kodėl? Trečią dieną teismas visiškai nelauk
tai nukrypo nuo organizatorių sudaryto scenarijaus, nes jam kryptį 
davė teisiamasis komunistas Dimitrovas. Laikraštis „Pravda“ kadaise 
teisingai perdavė šį teismo proceso lūžį:

„Taip praeina dvi dienos, o trečią — su baisiu triukšmu procesas 
nusirita nuo bėgių. Toliau nėra suplūkto pylimo. Toliau nėra „vei
kiančiųjų asmenų sąrašo“, iš anksto parašytų ir atmintinai iškaltų 
vaidmenų. Teismo pirmininkas Biungeris ir bulgarų komunistas 
Dimitrovas kalba visam pasauliui, kiekvienas atstovaudamas savo kla
sę, savo pasaulį, savo partiją, savo moralę... Draugo Dimitrovo mo
ralinis tvirtumas daro milžinišką įspūdį ne tiktai milijonams prole
tarų visame pasaulyje, kur pasiekia jo balsas, bet ir pačioje Vokietijo
je, šį balsą nustelbti nepajėgi budelių spauda. Šio moralinio tvirtumo 
pagrindas — proletarinio revoliucionieriaus politinė jėga ir tyrumas.

...Priešais draugą Dimitrovą —- didžiulė auditorija, ir kiekvieno 
jo žodžio, užgniaužęs kvapą, klausosi tarptautinis proletariatas. Ir
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SUSITIKIMAI

Kalėjimo režimas tapo dar sunkesnis. Dimitrovo ban
dymai gauti juridinę gynybą nepavyko. Teismas atmetė 
Dimitrovo reikalavimą leisti dalyvauti teisme užsienio ad
vokatams Moro Džiaferiui, Kanpinkai, Brantingui, Vila- 
rui, Galacheriui, bulgarams Grigorovui ir Dečevui. Teis
mas paskyrė oficialų gynėją daktarą Teichertą. Sis hitle
rinis advokatas, užuot padėjęs Dimitrovui, darė viską, 
kad apsunkintų jo padėtį. Dimitrovas buvo priverstas at
sisakyti jam įbrukto advokato ir gintis pats.

Nors Dimitrovas ir buvo atskirtas nuo išorinio pasau
lio, jis žinojo, kad pasaulio visuomenė su juo. Iš laiškų, 
kuriuos gaudavo labai pavėluotai, jausdavo daugelio bi
čiulių, besirūpinančių jo likimu, rankų šilumą. Tarptau
tinėje Dimitrovo gynimo kampanijoje veikliai dalyvavo 
jo senas draugas ir bičiulis Vasilas Kolarovas. Laiškai, 
kuriuos jie vienas kitam rašydavo, Kolarovo siunčiami į 
Moabitą dokumentai, kuriuos Dimitrovas galėtų panau
doti teisme, bylojo apie ištikimybę draugystei. Dar rug
sėjo mėnesį Kolarovas išvyko į Paryžių, kad galėtų da
lyvauti Tarptautinės tardymo komisijos posėdžiuose.

Taip, pasaulio visuomenė buvo su juo, su Dimitrovu. 
Jis tai jautė ir iš teisme dalyvaujančių žurnalistų žvilgs
nių, netgi iš kalėjimo prižiūrėtojų akių. ..

Po ilgos vienatvės netikėtai nušvito diena, kai Dimit
rovas išvydo artimą žmogų. Į teismo salę įėjo dama. Iš 
pradžių ji droviai apsidairė, o paskui, pamačiusi teisia
mąjį, švelniai jam nusišypsojo. Nusišypsojo ir teisiama
sis, džiaugsmingai palinksėdamas galva. Tai atkreipė sa
lėje sėdinčiųjų dėmesį. Daktaras Biungeris stuktelėjo į 
skambutį.

— Žinote, pone, čia imperijos teismas ir todėl reikia 
elgtis rimčiau!
kaip kiekvienas priešo pagrobtas komunistas, Dimitrovas negalvoja 
apie save, savo gyvenimą, apie jam gresiantį pavojų. Jis toliau dir
ba savo partijos darbą, žinodamas, kad ne tiktai savo kalba, bet ir 
elgesiu, jis duoda revoliucinės kovos pamokas milijonams pro
letarų. Dimitrovas neteisina savęs dėl kaltinimų, padegant reichsta
gą. Jis kaltina fašistinį teismą ir fašistinę valdžią...



Moteris paraudo ir patyliukais tarė: „Žinau, kad čia 
fašistinis teismas, bet kas iš to? Juk teisiamasis — tai ma
no brolis“.

Tai buvo Elena Dimitrova, atvykusi iš Maskvos pasi
matyti su broliu ir paliudyti teismui, kaip kontrprocese 
Londone, kad jis nekaltas.

Biungeris davė nurodymą ją apklausti. „Kas bus, jei 
ji tarp šių piktų žmonių pasimes, prie iš visų pusių ją 
smaigstančių žvilgsnių praras dvasinę savitvardą?“ Ele
na pasižiūrėjo j brolj ir su palengvėjimu atsiduso: jis 
buvo ramus, o jo ramybė įkvėpė jai jėgų. Visiems neti
kėtai Dimitrovas kreipėsi į seserį:

— Ar žino liudininkė, kad 1930—1933 metais, būnant 
Berlyne, mano veikla susijusi tik su kova Bulgarijoje?

— Taip,— atsakė jinai,— teisiamasis Dimitrovas buvo 
Berlyne nuo 1930 iki 1933 metų ir jo veikla buvo susijusi 
su Bulgarijos revoliuciniu judėjimu. Jis ragino viešąją 
nuomonę, kad ji remtų kovą už visuotinę ir besąlyginę 
Bulgarijos kalinių bei emigrantų amnestiją.

— Ar žino liudininkė,— tebekalbėjo Dimitrovas,— kad 
aš rašiau straipsnius į „Imprekorą“ apie padėtį Bulgari
joje ir kad aš gyvenau iš lėšų, gautų už tuos straipsnius?

— Teisiamasis Dimitrovas dirbo „Imprekoro“ redak
torium ir aktyviai reiškėsi jame kaip publicistas. Jis...

— Pakaks! — nutraukė Biungeris.-— Klausimus pa
teiksiu aš. Jums, Dimitrovai, aš žodžio nesuteikiau.

Biungerio plikė paraudo. Suprato, kad jis vėl apmau
tas. Piktai dėbčiodamas tai į teisiamąjį, tai į jo seserį, jis 
rausėsi didžiulėje byloje, o paskui, nors ir pavėluotai, pra
dėjo klausinėti. Pagaliau su apmaudu tarė:

— Liudininkė laisva! — ir davė ženklą išvesti ją.
Elena labai susijaudinusi išėjo iš salės. Koridoriuje

ji laukė teismo posėdžio pabaigos ir norėjo pasimatyti su 
broliu.

Pasimatymas įvyko mažame ir nykiame kambarėlyje, 
prie oficialaus advokato daktaro Teicherto, vertėjo ir po
licininko. Teichertas, žiaunodamas sumuštinį, kalė Elenai:

—■ Pasakykite broliui, kad jis būtų mandagesnis ir 
atidesnis teismui, nes aš neatsakau už jį.
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Hiena su pasididžiavimu žiūrėjo į brolį, ji neturėjo 
nei laiko, nei noro klausytis fašistinio advokato žodžių. 
.Ii pasakojo broliui, kokį didžiulį mastą įgavo kova už jo 
išvadavimą ir ką apie jį kalba draugai.

Vertėjas įtemptai klausėsi, bijodamas praleisti kokį 
nors užgintą pavojingą žodį, nuo kurio galėtų priklausyti 
trečiojo reicho likimas. Jis sėdėjo pastatęs ausis, išvertęs 
,nipo. profesionalo akis.

— Ar sakė tau ką nors, siųsdami čia?
-— Ne, jie pasikliauja tavimi. . . jie didžiuojasi tavimi.
Vertėjas nesusivokė apie ką kalbama. Kas tie „jie“? 

Dėl visa ko pasakė:
— Prašom nekalbėti politinėmis temomis.
— Ar turi naujienų iš Bulgarijos?— tebeklausinėjo 

Dimitrovas.
— Ne.
— Ar mama greit atvažiuos?
— Manau, greitai.
— Ką tu manai daryti?
— Važinėsiu po Europą ir pasakosiu, kiek galėdama 

ir ką žinodama. . .
Stojo trumpa tyla. Paskui Dimitrovas pasiteiravo apie 

įdubos mirtį, prisiminė jos kančių kupiną gyvenimą. Pas
kui vėl prašneko apie praeitį, apie motiną.

Įsikišo policininkas:
—- Laikas baigėsi, ponia. Prašom!
Elena dirstelėjo į laikrodį ir atsiduso. Tarė dar keletą 

žodžių, apkabino brolį, pabučiavo, o jos akis suvilgė aša
ros.

■—r Nedaryk man gėdos,— pasakė Dimitrovas ir švel
niai, tėviškai paplojo jai per petį.-— Nedaryk gėdos!

— Iki pasimatymo, broli! Atleisk už mano silpnumą. . .
Elena išėjo iš teismo salės, o paskui išvažiavo iš Vo

kietijos taip pat staiga, kaip ir atvyko.

Buvo vėlyvas ruduo. Leipcigo bulvaruose siautėjo šal
tas vėjas, vanduo kanaluose patamsėjo, nuo medžių ty
liai krito paskutiniai lapai.
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Vieną tokią trumpą rudens dieną į Leipcigą atvyko 
Paraškeva Dimitrova su savo dukterimi Magdalena. Ap
sistojo jos „Reginos“ viešbutyje. Hitlerininkai nedelsda
mi prie viešbučio išstatė seklius: juos gąsdino netgi sep
tyniasdešimt dvejų metų moteris.

Dimitrovo motina iki proceso pabaigos nepraleido nė 
vieno posėdžio. Jos vieta buvo visiems žinoma -— ketvir
tas suolas publikai skirtose eilėse. Ji sėdėjo tylėdama, ran
kas susidėjusi ant kelių. Ji susikaupusi klausėsi, ką kal
bėjo jos sūnus. Ji nieko nesuprato, nes Dimitrovas vokiš
kai kalbėjo*, bet ji žinojo, kad jos Georgijus kalba tiktai 
tiesą, ir nenuleido akių nuo jo.

Po daugelio atkaklių reikalavimų pagaliau fašistai lei
do jai pasimatyti su sūnumi. Advokatui daktarui Teicher- 
tui buvo pavesta per motiną paveikti Dimitrovą. Telcher- 
tas pradėjo veikti. Jis pasikvietė Dimitrovo motiną ir pa
sakė jai:

— Jums leista pasimatyti su sūnum, bet...
Dimitrova klausiamai pasižiūrėjo: ką jie sugalvojo?
Teichertas tebepostringavo:
— Pasakykite jam, kad jis tiek daug nekalbėtų, nes 

jam gresia pavojus.
Dimitrova susimąstė, nepratarė „taip“, nepratarė „ne“. 

Teichertas suprato, kad jo patarimas labai įtikinamas. Gal
vos linktelėjimu jis pakvietė Dimitrovą eiti.

Pasimatymas vyko tame pačiame niūriame kambaryje. 
Čia kiurksojo tas pats policininkas ir tas pats vertėjas. 
Ir vėl daktaras Teichertas žiaunojo savo sumuštinius.

Dimitrovas apkabino motiną, pabučiavo, įdėmiai pasi
žiūrėjo į jos veidą: iš tiesų ji labai paseno.

— Ar supranti, mama, ką aš kalbu? — paklausė jis 
šypsodamasis.— Tu taip į mane žiūri, atrodo, viską su
prastum. . .

* Dimitrovo motina hitlerininkams pridarė daug rūpesčių. Gesta
po viršininkas Dilsas kalbėjo Bulgarijos ambasadoriui Berlyne, kad 
jiems kelia nerimo Dimitrovo motinos veikla, jos pašnekesiai su už
sienio korespondentais, grasino išgrūsti ją su dukterimi iš Vokieti
jos. Vienok, bijodami vėl būti demaskuoti, hitlerininkai nerizikavo 
tiesiogiai susidoroti su Dimitrovo giminėmis. Jie griebėsi aplinkinių 
manevrų — atėmė iš Dimitrovo motinos vertėją, tokiu būdu tikėda
miesi sutrukdyti jai sūnų ginti.
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— Nieko nesuprantu, Georgijau,— atsakė jinai, bet 
kai matau tave kalbant su pirmininku, prokuroru, advoka
tu, suprantu, kad šitie žmonės tavęs neišteisins...

Dimitrovas krūptelėjo, nustebęs pasižiūrėjo į motiną. 
Daktaras Teichertas, kuriam buvo viskas verčiama, taip 
pat nesusigaudė, ką senė tuo nori pasakyti? O motina, 
patapšnojusi sūnui per petį, nuoširdžiai šypsodamasi, 
(arė:

— Kalbėk, sūnau, kalbėk! Tu turi Povilo talentą! Tu 
kalbi kaip apaštalas Povilas.

Teichertas neramiai pasižiūrėjo į vertėją. Motina to
liau kalbėjo.

— Kalbėk, sūnau, taip, kaip reikia. Sakyk teisybę, 
nieko nebijok!

Teichertas neištvėrė. Jam iš burnos iškrito sumuštinio 
gabalas.

— Argi aš jus, sene, čia tam atvedžiau?
— Jūs neapsirikote mane čia atvesdamas. Aš sūnui 

pasakiau tai, ką jam privalėjau pasakyti. Dabar galiu ir 
išeiti...

Teichertas įniršo:
— Išvarykite ją! -— suriko jis policininkui. Ir, nelauk

damas, kol tai padarys policininkas, pats stumtelėjo iš 
kambario senutę.

— Jūs galite mane išvaryti,— ramiai pasakė moti
na,— bet tiesos neišvarysite. Ji visur prasiskins kelią, 
netgi per jūsų kalėjimus...

Policininkas iškoliojo ją ir triukšmingai užtrenkė du
ris. Motina atsidūrė gatvėje. Apsidairė ir pirmą kartą, 
kai atvyko į Leipcigą, pajuto, kaip jai palengvėjo sieloje. 
Širdį užplūdo džiaugsmas. Magdalena didžiuodamasi 
klausėsi jos.

— Taip, mama, tu tikra šventoji,— ištrūko dukteriai.
Tos pačios dienos vakare motina su dukterimi išėjo

pasivaikščioti po Leipcigą, nupirkti Georgijui cigarečių. 
Mieste vyravo įprastinis triukšmas: skambčiojo tramva
jai, pypčiojo automobiliai, tarškėdami lėkė sunkvežimiai. 
Vakaro prieblandoje neonų šviesomis blykčiojo tūkstan
čiai reklamų. Abi moterys ėjo tylėdamos, abejingos dide-
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Но miesto triukšmui ir rūpesčiams. Kai joms atsibodo 
stumdytis pagrindinio bulvaro minioje, jos nušlamėjo j 
nedidelę gatvelę, kur buvo šviesu ir tylu. Praeiviai susto
dami žiūrėjo j jas. Čia niekad nebuvo matę jie taip keis
tai apsirengusios senutės, atvykusios iš kažin kokios to
limos šalies. Garsas apie ją sklido lyg žaibas: „Dimitro- 
vo motina!“

Pakeliui jos užtiko tabako krautuvę. Mažumą pasisu
kiojusios, nusprendė čia nusipirkti cigarečių. Pardavėjas 
žingeidžiai žiūrinėjo į senutę. Jį stebino jos drabužiai, 
juodas šalikas, pridengęs galvą bei pečius, stebino jos 
žvalus, linksmas veidas. Jis norėjo ko. nors jos paklaus
ti. . . Bet dabar Vokietijoje ir sienos girdi. Kruopščiai su
vyniojęs ryšulėlį, jis mandagiai padavė jį.

— Kiek? ■— paklausė Magdalena.
Pardavėjas su baime žvilgtelėjo į langą, Magdalena 

pakartojo klausimą. Pardavėjas pasilenkė prie jos ir ty
liai pasakė:

•— Nieko nereikia, žinau, kam. ..
Atidaręs pirkėjoms duris, jis nusilenkė ir tarė:
■— Iki pasimatymo!
Moterys ištrepeno suglumusios, pasimetusios, jos net 

nespėjo padėkoti. Perėjusios gatvę, vėl pasuko link vieš
bučio.

Netoli viešbučio jas pasivijo jaunas vyriškis, mėlynu 
tepaluotu kombinezonu. Vikriai pasilenkęs, jis paėmė mo
tinos ranką, pakštelėjo ir akimirksniu dingo minioje. Mo
terys, šio įvykio pritrenktos, sustojo ir ilgai žiūrėjo ten, 
kur dingo tas keistas jaunuolis.

Tai buvo vienas iš tūkstančių, kurie sekė kiekvieną 
Dimitrovo žodį, klausėsi kiekvieno jo šūkio, skambėjusio 
iš Leipcigo teismo salės.

Tą patį vakarą Paraškeva Dimitrova rado savo vieš
bučio kambaryje ryšulį su produktais ir puokštę gėlių. 
„Georgijui Dimitrovui“. Džiaugsmas užliejo ją. Atrodė, 
kad sūnus pats atėjo ją aplankyti. Rytojaus dieną kam
baryje ji rado šilkinę palaidinę ir batus su rašteliu: „Did
vyriui ir demaskuotojui“. Motina pravirko iš džiaugsmo.
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Leipcige, Berlyne, Vokietijoje — visame pasaulyje, vi
sur žmogiškoji meilė veržėsi prie žmogaus, kurio žodis 
buvo stipresnis už ugnį ir geležį.

DVIKOVA

Procese, trukusiame tris mėnesius, Dimitrovas padarė 
viską, kad žmonijai įrodytų nusikalstamą hitlerininkų 
veiklą. Iš kaltinamojo jis tapo kaltintoju. Jis teisme už
duodavo klausimus, rašinėjo laiškus teismo pirmininkui 
Biungeriui, primestam advokatui daktarui Teichertui, rei
kalavo iškviesti liudytojus, sumaudavo policinius liudy
tojus, o savo klausimais liudytojams darbininkams sten
gėsi įrodyti, kad Vokietijos Komunistų partija tuo metu 
nesiruošė revoliucijai ir todėl jai nereikėjo tokio signalo, 
kaip reichstago padegimas. Jis apibūdino kaltinimo liu
dytojus, įrodė visam pasauliui, kad tie liudytojai buvo 
nacionalsocialistai, kriminaliniai nusikaltėliai, nenorma
lūs žmonės, žmogžudžiai, klastotojai.

— Sveikinu jus su tokiais liudytojais, ponas pirminin
ke! — pagiežiai metė jis Biungeriui.

Dramatiškiausias teismo proceso puslapis buvo liudy
tojo Geringo, Vokietijos ministro pirmininko, apklausa. 
Tai — daugybės nekaltų darbininkų žudikas, žmogus- 
viešpats, kaip jis buvo vadinamas Vokietijoje, tas pats 
Geringas, ir vidaus reikalų ministras, teismo salėje kal
bėjo:

— Jeigu gatvėse nematyti komunistų su nupiausty- 
tomis ausimis ir nosimis, nereikia jaudintis... Aš pareiš
kiau savo policijai: kai jūs šaudote— aš šaudau! Jeigu kas 
krito negyvas — aš jį nudėjau! Tiktai vieno iš jūsų reika
lauju — nepyškinkite į orą, o šaudykite į žmones!

Taigi tas pats Geringas, savimi pasitikintis valdovas, 
morfijaus, ordinų, garbės ir pinigų mėgėjas, atvyko į teis
mą, kad suduotų komunizmui mirtiną smūgį. Atvyko di
džiulės svitos lydimas. Salę apgaubė kapų tyla. Geringas 
pakilo, įsisprendė, plačiai išsižergė. Jis jautėsi kaip na
mie. Daktaras Biungeris visa savo esybe jautė, jog mi-
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nistras pirmininkas yra salėje. Policininkai balkone ir 
publika parteryje tartum suakmenėjo.

Geringas pradėjo juokaudamas:
— Kalbama, kad mano bičiulis Gebelsas sukurstė 

mane padegti reichstagą ir aš su džiaugsmu tai padariau. 
Sakoma, kad aš gėrėjausi gaisru. Tikriausiai apsigaubęs 
mėlyna šilkine toga. Man belieka tik pridurti, kad aš 
skambinau lyra, kaip Neronas per Romos gaisrą.. .

Policininkai balkone nusišiepė, jų akys nušvito: jie 
norėjo ploti, bet tai ne teatro salė. Geringas kalbėjo, ne
keisdamas pozos, lengvai linguodamas, nuo ko jo ordinai 
retkarčiais skambtelėdavo.

Dimitrovas įdėmiai klausėsi kiekvieno jo žodžio. Ge
ringas greitai baigė parodymus ir nugalėtojo žvilgsniu 
apžvelgė salę.

Iš lėto pakilo Dimitrovas. Pasirėmęs rankomis į stalą, 
akimis įsisiurbęs į Geringą, jis paklausė:

— Vasario 28 dieną ministras pirmininkas Geringas 
savo interviu apie reichstago padegimą, be kita ko, tei
gė: pas „olandų komunistą“ Van der Liubę per kratą, 
be paso, buvo rastas komunistų partijos nario bilietas. Iš 
kur tada ponui ministrui pirmininkui Geringui buvo žino
ma, kad Van der Liubė su savimi turėjo partinį bilietą?

— Reikia pasakyti,— niekinamai atsakė Geringas, kad 
aš iki šiol labai mažai domėjausi šiuo procesu...

Dimitrovas šiek tiek pasviro į priekį. Jo primerktose 
akyse sužibo šelmiškos ugnelės. Geringas dar nesuprato 
jo klausimo esmės, bet susitikęs su Dimitrovo žvilgsniu, 
ėmė nervingai kalbėti:

— Man teko girdėti, kad jūs didelis išminčius, todėl 
manau, jog man pateiktas klausimas jums seniai aiškus, 
būtent, aš iš viso šios bylos netyriau. Aš visur nelaks
tau ir netikrinu žmonių kišenių. Jeigu jums dar tai neži
noma, aš jums sakau: policija iškrečia visus pavojingus 
nusikaltėlius ir praneša man, ką randa.

— Betgi trys kriminalinės policijos valdininkai, kurie 
Van der Liubę suėmė ir tardė, visi kaip vienas pareiškė, 
kad pas Liubę nebuvo rasta partinio bilieto. Aš norėčiau
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žinoti, kas išgalvojo partinį bilietą? — kiekvieną žodį pa
brėždamas, paklausė Dimitrovas.

Geringas išdidžiai metė:
— Tai man oficialiai buvo pranešta. . . Aš rytojaus 

dieną, prieš pietus, šią žinią perdaviau spaudai. . . Gal 
būt, tą naktį sklido daug gandų. Suprantama, visko ne
galima buvo patikrinti...

Dimitrovas toliau klausinėjo.
— Aš klausiu: kokių ėmėsi priemonių ponas vidaus 

reikalų ministras vasario 28 ir 29 ar vėliau, kad policija 
išaiškintų, kaip Van der Liubė iš Berlyno atsidūrė He- 
ningsdorfe, užeigos namuose, jo pažintį su ten esančiais 
dviem kitais žmonėmis ir tokiu būdu rastų jo tikruosius 
bendrininkus? Ką padarė jūsų policija?

Geringas bandė nuo klausimo išsisukti.
— Savaime aišku, kad man, kaip ministrui, nebuvo 

prasmės kaip šnipui uostinėti pėdas. Tam aš turiu poli
ciją-

Bet išsisukti Geringui nepavyko. Dimitrovas kitu klau
simu jį prirėmė prie sienos:

— Vėliau, kai jūs, kaip ministras pirmininkas ir vi
daus reikalų ministras, patvirtinote, kad reichstagą pa
degė komunistai, kad tai padarė Vokietijos Komunistų 
partija, Van der Liubės, svetimšalio komunisto padedama, 
ar šis jūsų pasakymas nepakreipė policinio, o paskui Ir 
teisminio tardymo tam tikra linkme ir ar nesutrukdė sekti 
kitomis pėdomis, ieškant tikrųjų reichstago padegėjų?

Sis klausimas visiškai išvedė Geringą iš pusiau
svyros.

— Aš ne kriminalinės policijos valdininkas,— susier
zinęs ir piktas jis svaidė žodžius į salę,— o atsakingas 
ministras ir todėl man ne tiek svarbu išaiškinti atskirą 
smulkų nusikaltėlį, kiek tą partiją, tą pasaulėžiūrą, kuri 
už tai atsako... Mano nuomone, tai buvo politinis nusi
kaltimas, ir, aš tuo buvau įsitikinęs, kad nusikaltėlių rei
kia ieškoti jūsų partijoje.

Grūmodamas kumščiais Dimitrovui, Geringas jau ne 
kalbėjo, bet rėkė:
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— Jūsų partija — tai nusikaltėlių partija, kurią rei
kia sunaikinti!

Kai liovėsi įtūžęs Geringas šaukti, Dimitrovas ir dabar 
ramiai paklausė:

— Ar žino ponas ministras pirmininkas, kad ši parti
ja, kurią reikia sunaikinti, yra valdančioji šeštadalyje že
mės rutulio, konkrečiai Tarybų Sąjungoje, ir kad Tarybų 
Sąjunga palaiko diplomatinius, politinius ir ekonominius 
santykius su Vokietija, kad jos patarimai yra vertingi 
daugeliui vokiečių darbininkų?

Teismo pirmininkas nutraukia Dimitrovą:
— Draudžiu jums čia skleisti komunistinę propagan

dą!
Dimitrovas atkerta:
— Ponas Geringas čia skleidžia nacionalsocialistinę 

propagandą! — Ir kreipdamasis j Geringą, jis tebekal
ba :— Komunistinė pasaulėžiūra viešpatauja Tarybų Są
jungoje, didžiausioje ir geriausioje pasaulio šalyje, ji tu
ri čia, Vokietijoje, daugybę šalininkų geriausių vokiečių 
liaudies sūnų tarpe. Ar jums tai žinoma.. .

Geringas įtūžo. Geringas rėkia:
-— Aš esu čia ne tam, kad leisčiau jums mane, kaip 

teisėjui, tardyti ir daryti priekaištus! Jūs mano akivaiz
doje apgavikas, kurį reikia tiesiog pakarti!

Pirmininkas, gelbėdamas padėtį ir užtardamas patį 
Geringą, kreipėsi į Dimitrovą:

— Jums jau sakiau, kad nevalia čia skleisti komunis
tinę propagandą. Todėl jūs nesistebėkite, jei ponas liu
dininkas taip širsta. Aš griežčiausiai draudžiu jums skleis
ti tokią propagandą. Jūs galite kelti klausimus, tik susi
jusius su šia byla.

Dimitrovas viena fraze, persunkta kandžios ironijos, 
visiškai pribaigia Geringą:

— Aš labai patenkintas pono ministro pirmininko at
sakymu! — nuskamba salėje.

— Man visiškai nesvarbu, patenkintas jūs ar ne. Ne
leidžiu jums kalbėti! — nutraukia Dimitrovą teismo pir
mininkas.

— Aš dar turiu klausimą, liečiantį bylą.
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— Draudžiu jums kalbėti!
Šiurkštų pirmininko užrikimą nustelbia sužvėrėjusio 

( ieringo bliovimas:
— Salin, niekše!
Biungeris, pasilenkęs ant stalo, užkimusiu balsu krei

piasi į policininkus:
— Prašom išveskite jj greičiau!
Biungerio veidas išblyško tartum lavono, rankos dre

bėjo. Kaip baisu! Rytoj visas pasaulis sužinos apie šių 
baisią sceną, vykusią Vokietijos imperijos teismo salėje!

Policininkai griebia Dimitrovą. Geringas, grasinda
mas kumščiais, nesiliauja šaukęs:

— Lauk, šunsnuki!
Dimitrovas, kurį jau velka prie durų, spėja atsigręž- 

li ir atrėžti Geringui:
— Jūs, tur būt, bijote mano klausimų, ponas ministre 

pirmininke?
Nuo siutulio išraudęs, Geringas šaukia jam įkandin:
— Žiūrėkite, saugokitės, aš jus sutvarkysiu, kai tik 

išeisite iš teismo salės! Niekšas!
Tik tada, kai Dimitrovas buvo išstumtas už durų, 

Biungeris nurimo. Jis nusišluostė nuo veido prakaitą ir iš
stenėjo:

—■ Pusės valandos pertrauka, ponai!
Pakilo raudonos mantijos, pakilo publika, o žurnalis

tai puolė prie telefono kabinų.
Toji diena įstrigo visų atmintyje. Korespondentai pa

skleidė žinią apie įvykusią dvikovą tarp Dimitrovo ir Ge
ringo. Jauna amerikietė, Amerikos ambasadoriaus Vokie- 
lijoje duktė, Marta Dod, betarpiška proceso liudininkė, 
tą dieną užrašė savo dienoraštyje:

„Dimitrovas — nuostabus, patrauklus juodaplaukis vy
riškis— spinduliavo nepaprasta jėga ir narsumu, kokio 
aš niekad nepastebėjau nė vienam žmoguje. Jis buvo ku
pinas gyvenimo ir energijos... Tai dinamiška asmenybė. 
Aš niekada neužmiršiu, kaip jis santūriai laikėsi, nors 
viduje degė. Šios ramybės kupinas jis stovėjo prieš Ge
ringą, visa jo povyza-— paniekos liepsna, plevenusi jo 
žvilgsnyje. Tai buvo tikra kova, tikras mūšis... O Gerin
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gas— visas išpurtęs, su išpampusiu, besikilnojančiu pil
vu, nervingas, nesusivaldantis, melodramatiškas. Jis rė
kė gargždžiai, baisiai, tarytum dusdamas prieš nepapras
tai įtikinamą kito balsą. . . Nacistams labai sunkiai su 
visu tuo pavyko susidoroti“ *.

Po nelemtos Geringo kalbos buvo pakviestas liudyti 
propagandos ministras Gebelsas. Jis atvyko tvirtai nusi
statęs pataisyti blogus įspūdžius, atsiradusius po savo 
kolegos liudijimo. Jis citavo Šopenhauerį, Dimitrovą va
dino niekingu komunistų agitatoriumi, žongliravo savo 
gražbylyste, bet nuo kandžių, demaskuojančių Dimitrovo 
klausimų išsisukinėjo.

Vertindamas Gebelso parodymus, prancūzų laikraštis 
„Tan“ rašė: „Pono Gebelso kalbos buvo, be abejonės, įdo-

* Geringo elgesys teisme papiktino pasaulio visuomenę. Vakarų 
spauda, kartu ir buržuazinė, griežtai kritikavo vokiškąjį fašizmą, jo 
sufabrikuotą procesą, kurio metu buvo pažeidinėjamos visos teisinės 
normos, gėrėjosi komunisto Dimitrovo elgesiu. Teisingai Dimitrovo ir 
Geringo dvikovą aprašė Vienos socialdemokratų laikraštis „Arbeiter- 
ceitung“.

„Žmogus, kuris ten, Leipcige, išdidžiai, drąsiai ir narsiai stovi 
prieš niekšišką teismą, bus vienas iš šių niūrių laikų didvyrių — tai 
Bulgarijos komunistas Dimitrovas. Kiekvienas jo klausimas pra
muša spragą kvailybės, niekšybės ir žemiausių instinktų sienoje, ku
rią Vokietijos valdovai pastatė aplink žlungantį kapitalizmą. Per šias 
spragas jaučiamas sklidinas laisvės, didingumo ir žmogiškojo orumo 
dvelkimas. Kiekvienas jo klausimas — tai ataka, ir nė vienas jo klau
simų netarnauja jo asmeninei gynybai. Sis pasmerktasis mirti kovoja 
ne už savo gyvybę, jis kovoja už kilnų siekį, kuriam yra paskyręs 
gyvenimą, už socializmą, kuris jį įkvepia sąmoningumo ir tikėjimo 
pergale.

Retai teko matyti ką nors jaudinančio, sukrečiančio, žadinančio 
dvasią, kaip šio žmogaus kova prieš Vokietijos valdovus. Jie, šie 
krauju susitepę užkariautojai, turi propagandos ministeriją, jie turi 
didžiulius fejerverkus ir demonstracijas, garsiakalbius ir kulkosvai
džius, susirinkimų sales ir teismus, o šis kaltinamasis bulgaras, šis 
vienišas Dimitrovas nieko neturi, išskyrus savo lūpas, savo narsumą 
ir savo fanatizmą. Ir vis tiktai Vokietijos diktatoriai, grieždami dan
timis, jaučia, kad šis, mirti pasmerktasis, stipresnis, negu jų visas 
valdžios aparatas, kad kiekvienas jo klausimas turi daug didesnį po
veiki, negu pašėliškai veikianti visa propaganda.

Visa tai ryškiai buvo demonstruojama vakar, kai teismo salėje 
proletarinės revoliucijos esmė susidūrė su fašistinės diktatūros šlykš
tybe. Žudikas, padegėjas ir morfinistas Geringas, visagalis teroro ir 
mirties reikalų ministras vakar stojo teisme liudytoju.

Morfinisto nervai neišlaikė... Galingiausias Prūsijos žmogus, 
žmogus, kurio Vokietijoje labiausiai bijomasi, neteko savitvardos, 
ėmė kaip beprotis bliauti ir spiegti“.
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niios, gyvos, kariais ironiškos ir dažnai suktokos, gud
rios. Tačiau propagandos ministras klysta, manydamas, 
kad jis bus įnešęs nauja j teisminį tardymą“.

Gebelsas — šis mažas, paliegęs žmogeliūkštis, visam 
pasauliui žinomas teorijos apie vokiečių rasės grynumą 
kūrėjas, laikęs vokiečių tautą pašaukta gelbėti žmoniją, 
išdūlino iš salės, tvirtai tikėdamas savo sumanumu. Bet 
jis nežinojo, kad jo dar laukė vienas smūgis, labiausiai 
triuškinantis smūgis šiame procese.

PASKUTINIS SMOGIS

Virš kanalų driekėsi šaltos žiemos miglos. Abipus 
plataus bulvaro ir akmens krantinėje stovintys nuogi me
džiai apsitraukė šerkšnu. Praeiviai, paskubomis prasklei
dę laikraščius, ieškojo pranešimų apie procesą. Šiandien 
„paskutinysis kaltinamųjų žodis“. Leipcigo gyventojai 
neramiai laukė, ką gi šiandien, 1933 metų gruodžio 16 die
ną, jie išgirs iš imperijos teismo salės.

. . . Pasiruošę bloknotus, neramiai dairosi žurnalistai. 
Policininkai seka kiekvieną Dimitrovo judesį. Nieko gero 
jie iš jo nesitiki. O jis iš tikrųjų pridarys jiems nemalo
numų ir rūpesčių.

Atėjo nustatytas laikas. Į salę įslinko raudonos man
tijos. Jos kilstelėjo į priekį rankas fašistiniam pasisveiki
nimui, publika atsakė tuo pačiu. Jie susėdo už ilgo stalo. 
Atrodė griežti, nepaperkami.

Salėje — tyla. Keletas formalumų, mažas kanceliarinis 
šurmulys. Daktaras Biungeris pakilo, pažvelgė į Dimit- 
rovą ir tarė:

■— Jums suteikiamas paskutinis žodis.
Dimitrovas pakilo, rankoje laikydamas kažkokią kny

gą. Dirstelėjo į pirmininką, apžvelgė visus teisėjus ir 
pradėjo:

— Remdamasis procesinio kodekso du šimtai pen
kiasdešimt aštuntuoju paragrafu, aš turiu teisę kalbėti 
kaip gynėjas ir kaip kaltinamasis.

Daktaras Biungeris bemat pajuto kažką blogo.
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— Jūs turite teisę tarti paskutinį žodį,— pasakė jis,— 
tas žodis jums suteikiamas.

— Remdamasis procesiniu kodeksu, turiu teisę pole
mizuoti su prokuratūra, o paskui jau tarti paskutinį žodį.

Dimitrovas kreipiasi į teisėjus ir advokatus:
— Ponai teisėjai, ponai kaltintojai, ponai gynėjai! 

Dar šio proceso pradžioje, prieš tris mėnesius, aš, kaip 
kaltinamasis, kreipiausi į teismo pirmininką laišku. Jame 
apgailestavau, kad mano kalbos sukeldavo ginčų. Tačiau 
griežtai prieštaravau tam, kad mano elgesys būtų trak
tuojamas kaip tyčinis piktnaudžiavimas teise duoti klau
simus ir daryti pareiškimus. Sitai dariau ne dėl propa
gandos. Suprantama, jeigu mane nekaltą apkaltino, aš 
kiek galėdamas gyniausi.

Dimitrovas iš priešais jį ant stalo gulėjusios knygos 
ištraukė popieriaus lapą ir ėmė skaityti:

—„Prisipažįstu,—• rašiau aš,— kad kai kuriuos klau
simus kėliau ne visada teisingai juridiniu atžvilgiu. Ir 
tik dėl to, kad nežinau vokiečių teisės. Be to, aš pirmą 
kartą gyvenime dalyvauju tokiam teismo procese. Jeigu 
būčiau galėjęs gynėją pats pasirinkti, žinoma, būčiau iš
vengęs savo gynybai nemalonių incidentų“.

Dimitrovas skaitė iš lėto ir aiškiai, pabrėždamas, kas 
svarbiausia. Laiške buvo kalbama, kaip teismas atmetė 
Dimitrovo pasiūlytas gynėjų kandidatūras, buvo aiškina
ma, kodėl jis atsisakė oficialaus advokato daktaro Tei- 
cherto, pasakojama, kaip jis paskutinį kartą kreipėsi į 
teismą, prašydamas leisti prancūzų advokatui Marseliui 
Vilarui dalyvauti jį ginant.

— Vėliau, kai ir šis mano pasiūlymas buvo atmes
tas,— pasakė Dimitrovas, dėdamas ant stalo ką tik per
skaitytą laišką,— aš nusprendžiau pats save ginti. Nei 
aš noriu, kad primestas advokatas mane keltų į padan
gę, nei kad sumaišytų su žemėmis; aš visą laiką save 
gyniau be advokato.

•— Mano gynyboje,— tebekalbėjo Dimitrovas, kreipda
masis į daktarą Teichertą,— reikšminga tik tai, ką iki 
šiol pats kalbėjau teismui ir ką kalbėsiu dabar. Aš ne
norėčiau užgaulioti Torglerio — mano nuomone, jį pa
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kankamai šmeižė jo gynėjas,— bet tiesiai turiu pasakyti: 
verčiau tegul mane nekaltą imperijos teismas nuteisia 
mirčiai, negu būčiau išteisintas dėka tokios gynybos, kaip 
daktaras Žakas apgynė Torglerj.

— Ne jums čia kritikuoti! — nutraukia Dimitrovą pir
mininkas.

Dimitrovas net nepagalvojęs atrėžia:
— Sakykim, kad mano žodžiai griežti ir aštrūs. Mano 

kova ir mano gyvenimas buvo taip pat griežti ir rūstūs. 
Bet mano kalba — nuoširdi kalba. Aš esu pratęs daiktus 
vadinti jų tikraisiais vardais. Aš ne advokatas, kuris iš 
pareigos gina savo ginamąjį.

Su kiekvienu žodžiu Dimitrovo balsas stiprėjo ir štai 
jau suskambo lyg plienas, kai jis pasitempęs apžvelgė 
drąsiu žvilgsniu publiką ir ėmė žodis po žodžio skan
duoti:

— Aš ginu save kaip apkaltintas komunistas.
Aš ginu savo, kaip komunisto, revoliucinę šlovę.
Aš ginu savo idėjas, savo komunistinius įsitikinimus.
Aš ginu savo gyvenimo prasmę ir turinį.
Todėl kiekvienas mano pasakytas teismui žodis — tai, 

kaip sakoma, mano kūnas ir mano kraujas. Kiekvienas 
žodis—-tai mano didžiausias pasipiktinimas neteisingu 
kaltinimu, tuo, kad toks antikomunistinis nusikaltimas 
prikišamas komunistams.

Salėje dalyvavusių žvilgsniai įsmeigti į Dimitrovą. 
Daktaras Biungeris jaučia, kad jis vėl prarado iniciaty
vą. Smulkūs prakaito lašai vėl nusėda ant plikės.

— Dimitrovai! — pagaliau jis pralemena.— Aš nepa
kęsiu, kad jūs čia, šioje salėje skleistumėt komunistinę 
propagandą. Tai jūs darėte visą laiką. Jeigu jūs taip ir 
toliau darysite, aš neleisiu jums kalbėti.

Dimitrovas ramiai atsako:
— Aš griežtai prieštarauju teiginiui, kad tai darau 

dėl propagandos. Galimas daiktas, kad mano gynimasis 
teisme turėjo tam tikrą propagandinį poveikį. Sutinku, 
kad mano elgesys teisme gali taip pat būti apkaltinto 
komunisto pavyzdys. Bet ne tai mano gynybos tikslas. 
Mano tikslas buvo paneigti kaltinimą, kad Dimitrovas,
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Torgleris, Popovas ir Tanevas, Vokietijos Komunistų par
tija ir Komunistų Internacionalas turi kokį nors ryšį su 
reichstago gaisru.

— Kas dėl propagandos,— aidėjo Dimitrovo balsas,— 
tai daugelis čia pasakytų kalbų turėjo propagandinį po
būdį. Gebelso ir Geringo kalbos taip pat darė netiesioginį 
propagandinį poveikį komunizmui, tačiau niekas jų ne
gali kaltinti už tai.

Salėje pagyvėjimas, juokas. Dimitrovas patenkintas 
salės reagavimu toliau kalba:

— Mane ne tik visaip vainojo spauda — man visiškai 
nesvarbu,— dėl manęs ir bulgarų tautą vadino „laukine“, 
„barbariška“, mane — „tamsiu Balkanų subjektu“, „lau
kiniu bulgaru“, ir šito aš negaliu nutylėti.

Tiesa, bulgarų fašizmas yra laukinis ir barbariškas. 
Tačiau Bulgarijos darbininkų klasė ir valstietija, Bulgari
jos liaudies inteligentija anaiptol ne laukiniai ir ne bar
barai. . . Tauta, penkis šimtus metų išgyvenusi po svetim
šalių jungu, išsaugojo savo kalbą ir tautybę, mūsų dar
bininkų klasė ir valstietija kovojo ir kovoja prieš 
bulgariškąjį fašizmą, už komunizmą,—atokia tauta nėra 
barbariška ir laukinė. Barbarai ir laukiniai Bulgarijoje — 
tik fašistai. Bet aš klausiu jus, ponas pirmininke: kurioje 
šalyje fašistai ne laukiniai ir ne barbarai?

Pirmininkas nutraukia Dimitrovą:
— Jūs, tur būt, nedarote užuominų dėl politinių san

tykių Vokietijoje?
— Žinoma, ne, ponas pirmininke,— atsako, ironiškai 

šypsodamasis, Dimitrovas.-— Prieš daugelį metų,— tebe
kalba Dimitrovas,— kai vokiečių imperatorius Karlas V 
sakėsi, kad vokiškai jisai kalbasi tik su savo arkliais, o 
vokiečių bajorai ir išsilavinę žmonės rašė tiktai lotyniškai 
ir gėdijosi vokiečių kalbos, „barbariškoje“ Bulgarijoje 
Kirilas ir Metodijus sukūrė ir platino senąją bulgarų raš
tiją.

Šie faktai gali būti nežinomi ir pačiam Biungeriui. Tie
siog stebėtina, kaip šis bulgaras puikiai žino Vokietijos 
istoriją!

186



— Bulgarų tauta,— toliau kalba Dimitrovas,— viso
mis jėgomis ir visomis priemonėmis kovojo prieš svetim
šalių jungą. Todėl aš protestuoju prieš bulgarų tautos 
kaltinimą. Nesigėdiju, kad esu bulgaras. Didžiuojuosi, 
kad aš Bulgarijos darbininkų klasės sūnus.

Publika klausosi labai susidomėjusi. Dimitrovas kalba 
apie visa tai, apie ką jau Vokietijoje negalima kalbėti, 
už ką Vokietijoje baudžiama mirtimi. Jis pakilo j impe
rijos teismo tribūną savo komunistinių įsitikinimų skelbti.

Teismo pirmininkas nuolat pertraukinėja Dimitrovą.
—-Tai neturi ryšio su procesu. Nereikia skaityti viso 

kaltinamojo akto. Nevartokite tokių išsireiškimų prieš 
kaltintojus. Aš neleisiu įžeidinėti aukščiausiojo prokuroro. 
Užsienyje ir taip jau kalbama, kad ne aš, o jūs vadovau
jate procesui...

Visa tai Dimitrovo nesutrikdo. Jis toliau kalba, įro
dinėja, kad Komunistų partijai svetimos avantiūros, ji 
nežaidžia sukilimais. Jis aiškino Komunistų Internaciona
lo taktiką, skaitė jo įstatų kai kuriuos paragrafus, anali
zavo Vokietijos politinę padėtį. Kalbėdamas Dimitrovas 
nuolat kreipėsi į salėje sėdinčius žmones, o ne į teismą. 
Buvo užmiršęs, kad jis kaltinamasis. Tai jau buvo per
žengtos bet kurios ribos. To pirmininkas negalėjo iš
tverti.

— Jūs turite kalbėti teisėjams, o ne salei, nes į jū
sų kalbą bus žiūrima kaip į propagandą.

Tačiau Dimitrovas tebeanalizavo Vokietijos politinę 
padėtį, jau kreipdamasis į teismą. Ir vis tiktai Biungeris 
jį pertraukė:

— Jūs vis pabrėždavote, kad domitės tiktai Bulgari
jos politine padėtimi, bet jūsų šie pasisakymai įrodo, kad 
labai domėjotės Vokietijos politiniais klausimais.

Dimitrovas atsakė:
— Ponas pirmininke, jūs priekaištaujate man. Aš 

jums atsikirsiu: aš, kaip bulgarų revoliucionierius, do
miuosi revoliuciniu judėjimu visose šalyse, aš, pavyz
džiui, domiuosi Pietų Amerikos politiniais klausimais ir 
žinau apie juos, ko gero, ne blogiau, kaip apie Vokietijos, 
nors aš niekad nesu buvęs Amerikoje. Tarp kitko, tai vi
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siškai nereiškia, jei Pietų Amerikoje sudegs kokio nors 
parlamento rūmai, tai dėl to kaltas būsiu aš.

Salėje vėl kilo triukšmas.
—• Nacionalsocialistams reikėjo diversinio manevro,, 

kad galėtų atitraukti dėmesį nuo sunkumų, esančių nacio
nalinės stovyklos viduje ir suardyti darbininkų vieningą 
frontą.

— Dimitrovai, — susierzinęs kalba Biungeris,— jūs 
jau priėjote iki kraštutinumo, jūs kalbate užuominomis!

— Aš tiktai noriu nušviesti Vokietijos politinę situa
ciją prieš reichstago gaisrą taip, kaip aš ją suprantu.

— Čia ne vieta užuominoms vyriausybei ir taip pat 
teiginiams, kurie jau seniai paneigti.

Dimitrovas nubraukė plaukų kuokštą, užkritusį ant 
akių ir, lyg niekur nieko, vėl prakalbo apie reichstago pa
degimą.

— Aš jau sakiau, kad sutinku su vienu kaltinamojo 
akto punktu. Dabar turiu tai patvirtinti. Tai liečia klau
simą, ar Van der Liubė padegė vienas, ar jis turėjo bend
rininkų. ..  Aš manau, kad Van der Liubė tikrai ne vienas 
bus padegęs reichstagą. Remdamasis ekspertizės ir teis
minio nagrinėjimo duomenimis, darau išvadą, kad ple
narinė reichstago salė buvo padegta dėl kitokių sumeti
mų, negu restoranas, apatinis aukštas ir kt. Plenarinė sa
lė buvo padegta kitokių žmonių ir kitokiu būdu. Liubės 
sukeltas gaisras ir plenarinės salės gaisras sutampa tik 
pagal laiką, o visa kita iš esmės skiriasi. Tikriausiai Liu
bė — nesąmoningas įrankis, įrankis, kuriuo kiti piktnau
džiavo. .. Van der Liubė veikė ne vienas, bet su juo ne
dalyvavo nei Torgleris, nei Popovas, nei Tanevas, nei 
Dimitrovas.

Atsigręžęs į Van der Liubę, Dimitrovas tarė:
—• Kvailas Van der Liubė nežinojo, kad tuo metu, kai 

jis bandė padegti restoraną, koridorių, apatinį aukštą, 
tuo pat metu nežinomi žmonės su degiuoju skysčiu, apie 
kurį buvo kalbėjęs daktaras Satcas, padegė plenarinę 
salę.

Van der Liubė pradėjo juoktis. Nuo duslaus juoko 
krutėjo visas kūnas. Visos salės, teisėjų ir teisiamųjų dė
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mesys nukrypo j Liubę. Pirmininkas, aiškiai matyti, su
glumęs. Kas gi Liubei, gal jis ateina j protą? Gal rytoj 
visas pasaulis sužinos, kad vargšui Liubei, kaip tvirtino 
„Rudoji knyga“*, iš tikrųjų buvo duodama tam tikrų nar
kotikų?

Dimitrovas, rodydamas į nuo kvailo juoko kretantį 
Van der Liubę, vėl kalba:

— Kažkoks provokatorius paruošė viską gaisrui. Tas 
Mefistofelis mokėjo pasislėpti be pėdsakų. O štai čia sėdi 
kvailas įrankis, pasigailėjimo vertas Faustas, o Mefistofe
lis dingo.

Vėl, pasisukęs į teismą, Dimitrovas sušuko:
— Kas gi toks Van der Liubė? Komunistas? Jokiu 

būdu! Anarchistas? Ne! Jis deklasuotas darbininkas, jis 
maištaujantis liumpenproletaras, padaras, kuriuo pikt
naudžiavo, kurį panaudojo prieš darbininkų klasę. Ne, 
jis ne komunistas. Jis ne anarchistas. Nei komunistas, nei 
anarchistas taip nesielgs teisme, kaip elgiasi Van der Liu
bė. Tikrieji anarchistai gali kvailysčių pridaryti, bet teis
me jie už tai prisiima atsakomybę ir paaiškina savo 
tikslus. Jeigu kuris komunistas būtų ką nors panašaus pa
daręs, jis netylėtų teisme, kai teisiamųjų suole sėdi ne
kalti. Ne, Van der Liubė ne komunistas, ne anarchistas; 
jis įrankis, kuriuo piktnaudžiavo fašizmas.

Biungeris dirstelėjo į laikrodį.
— Kada jūs ketinate baigti savo kalbą?
— Maždaug už pusės valandos. Šiuo klausimu noriu 

pasakyti savo nuomonę. . .
— Negalima gi labai ilgai kalbėti!
— Per tris mėnesius trukusį procesą, jūs, ponas pir

mininke, daug kartų vertėte mane tylėti, žadėdamas, kad 
proceso pabaigoje aš galėsiu išsamiai kalbėti, save gi

* Rudoji knyga apie gaisrą reichstage ir hitlerinį terorą“ buvo vo
kiečių antifašistų išleista 1933 metų vasarą Paryžiuje. Joje buvo surinkti 
dokumentai, kaltinantys vokiškąjį fašizmą ir įrodantys, kad Dimit
rovas ir Vokietijos Komunistų partija nieko bendro neturėjusi su 
reichstago padegimu. „Rudoji knyga“ atliko didelį vaidmenį, išlais
vinant Dimitrovą. Knyga buvo išversta į 17 kalbų. Daugelyje šalių ji 
buvo nelegaliai platinama. Pavyzdžiui, Vokietijai ši knyga buvo iš
leista tam tikro kišeninio formato ir pavadinta Volfgangas Gėtė 
„Hermanas ir Dorotėja“.
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nant. Štai ir atėjo toji pabaiga, o jūs, prieštaraudamas 
savo pažadams, vėl neleidžiate man kalbėti.

Atsakęs pirmininkui, Dimitrovas ėmė dėstyti:
— Padegėjų buvo ieškoma ne ten, kur reikia. Jų imta 

ieškoti komunistų partijoje, o tai klaida. Visa tai leido 
pasislėpti tikriesiems padegėjams. Buvo nutarta: jei ne
nutvėrė ir nedrįso sučiupti tikrųjų padegimo kaltininkų, 
tai reikia pagriebti kitus, taip sakant, reichstago padegė
jų pakaitalą. ..

— Aš jums tai draudžiu! — nutraukia pirmininkas Di- 
mitrovą.— Aš jums leidžiu dar dešimt minučių kalbėti.

— Aš turiu teisę papildyti ir motyvuoti pasiūlymus 
dėl sprendimo,— paprieštaravo Dimitrovas- - Aukščiau
siasis prokuroras savo kalboje išnagrinėjo visus komu
nistų parodymus ir netiki jais. Aš esu kitokios nuomonės. 
Aš, pavyzdžiui, negaliu tvirtinti, kad visi nacionalsocia
listų liudininkai — melagiai...

— Aš draudžiu jums šiuos piktus išpuolius!
— Bet ar nieko nesako, kad visi pagrindiniai kaltini- 

nimo liudininkai •— nacionalsocialistų deputatai, žurna
listai ir nacionalsocialistų šalininkai?

Biungeris vėl dėbtelėjo į laikrodį. Na, argi galima su 
šiuo žmogumi susitvarkyti? Štai jis vėl kalba:

— Policijos valdininkas Geleris čia buvo citavęs ko
munistinį eilėraštį iš knygos, kuri buvo išleista 1925 me
tais, norėdamas įrodyti, jog 1933 metais komunistai pa
degė reichstagą.

Salė prajuko. Dimitrovas palaukė ir vis kalbėjo:
— Pacituosiu žymiausio Vokietijos poeto Gėtės eilė

raštį:
Protą budrų vis turėki,
Nes sėkmės svarstyklių lėkštės 
Krinta, kyla, juda, šmėkšo:
Tu arba į aukštį lėki,
Ar staiga žemyn garmėki;
Viešpatauk ar nusilenk,
Triumfuok ar jungą tempk,
Kūju smogiančiuoju trenk 
Ar lyg priekalas gulėki.
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Iškėlęs ranką su tvirtai sugniaužtu kumščiu, Dimitro- 
vas valdingai sušuko salei:

— Taip, kas nenori būti priekalu, tas turi būti kūju!
Šios tiesos vokiečių darbininkų klasė visiškai nesu

prato nei 1918 metais, nei 1923 metais, nei 1932 metų bir
želio 20 dieną, nei 1933 metų sausio mėnesį...

— Tai nesusiję su tema. Jūs turite pateikti savo pa
siūlymus,— jau kelintą kartą nutraukia Dimitrovą pirmi
ninkas.

Dimitrovas suprato, šiaip ar taip jam greitai neleis 
kalbėti, todėl jis perėjo prie išvadų:

— Aukščiausiasis prokuroras pasiūlė išteisinti bulga
rus, nes neturėjo įrodymų, jog jie kalti. Tačiau tai manęs 
anaiptol nepatenkina. Klausimas toli gražu ne toks pa
prastas. Tai nepašalintų įtarimų. Ne, per teismo procesą 
buvo įrodyta, kad mes reichstago nepadegėme, todėl ne
turi kilti jokių įtarimų. Mes, bulgarai, taip pat, kaip ir 
Torgleris, turime būti išteisinti ne dėl to, kad trūksta 
įkalčių, o todėl, kad mes, kaip komunistai, nieko bendro 
neturėjome ir negalėjome turėti su šiuo antikomunistiniu 
aktu.

Aš siūlau paskelbti tokį nuosprendį:
1. Aukščiausiajam teismui pripažinti, jog esame ne

kalti šioje byloje, o kaltinimai — neteisingi; tai liečia 
mus: mane, Torglerį, Popovą ir Tanevą.

2. Van der Liubę laikyti įrankiu, nukreiptu prieš dar
bininkų klasę.

3. Tuos, kurie mus nepagrįstai apkaltino, patraukti 
atsakomybėn.

4. Iš šių kaltininkų išskaityti nuostolius už veltui pra
leistą mūsų laiką, prarastą sveikatą ir patirtas kančias.

Pirmininkas jau negalėjo tvardytis, bet nenorėdamas 
to parodyti, su pašaipėle išstenėjo Dimitrovui:

— [ jūsų šiuos vadinamuosius pasiūlymus, mes atsi
žvelgsime, svarstydami nuosprendį.

Dimitrovas tai supranta ir atsako:
— Ateis laikas, kai į tokius pasiūlymus bus atsilygin

ta su kaupu. Kas padegė reichstagą, išnagrinės visaliau
dinis busimosios proletariato diktatūros teismas.
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Salė apmirė. Ką dar pasakys šis bebaimis žmogus?
O jis, tvirtai tikėdamas pergale tų idealų, kuriems, nesigai
lėdamas savęs, tarnauja, kalba toliau:

— Septynioliktame amžiuje mokslinės fizikos kūrė
jas Galileo Galilėjus stojo prieš rūstų inkvizicijos teismą, 
kuris jį, kaip eretiką, turėjo nuteisti mirti. Jis tvirtai įsiti
kinęs ryžtingai sušuko:

„O vis tiktai Žemė sukasi!“
Sis mokslinis teiginys tapo vėliau suprantamas visai 

žmonijai.
Pirmininkas neištveria, griežtai nutraukia Dimitrovą, 

pakyla, susirenka popierius ir ruošiasi išeiti.
Dimitrovas tebekalba:
•— Mes, komunistai, dabar galime dar ryžtingiau, ne

gu senukas Galilėjus, pasakyti:
„Ir vis tiktai jinai sukasi!“
Istorijos ratas sukasi, rieda pirmyn, tarybinės Euro

pos linkme, Pasaulinės tarybinių respublikų Sąjungos 
linkme.

Šio rato, kurį ridena proletariatas, vadovaujamas Ko
munistų Internacionalo, nepavyks niekaip sustabdyti; nei 
katorga, nei mirties bausmėmis. Jis sukasi ir suksis, kol 
laimės Komunizmas.

— Išgrūskite jį iš tribūnos! — šaukia Biungeris.
Policininkai griebia Dimitrovą ir jėga sodina jį į kai

tinamųjų suolą. Salėje subruzdimas. Kai kurie atsistoja, 
norėdami geriau pamatyti Dimitrovą.

Pirmininkas pakvietė teismo narius trumpai pasitarti, 
ir vėliau skelbia:

— Teismo nutarimu, teisiamajam Dimitrovui daugiau 
neleidžiama kalbėti.

Posėdis baigtas. Teisiamieji išvedami iš teismo salės. 
Biungeriui atrodo, kad jis savo padaręs. Tačiau nei jis, 
nei jo šeimininkai nieko nelaimėjo. Tiktai pralaimėjo.

Rytojaus dieną visame pasaulyje su įdomumu buvo 
skaitomas Dimitrovo „paskutinis žodis“ ir iš jo kalbų 
buvo semiamasi naujų jėgų kovai prieš fašizmą. Visos 
pažangiosios žmonijos džiaugsmas buvo begalinis.

Tarybinis laikraštis „Pravda“ rašė:
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„Dimitrovo kalba, be abejones, turės nepaprastą reikš
mę tarptautinio proletariato kovos istorijoje prieš valdan
čiosios klasės niekšybes ir nusikaltimus. Tai. ne tik kalti
nimas visame pasaulyje „pagarsėjusiems“ provokato
riams, bet ir kovos šūkis. . . Teismo salėje Dimitrovas 
aukštai iškėlė Komunistų Internacionalo vėliavą virš 
visos Vokietijos, virš visos Europos, virš viso pasaulio“.

IŠLAISVINIMAS

1933 metų gruodžio 16 dieną teisminis tardymas buvo 
baigtas. Paskelbta savaitės pertrauka. Antifašistai dar at
kakliau ėmė kovoti, kad išgelbėtų teisiamuosius. Daugybė 
telegramų, su reikalavimais paleisti nekaltuosius, užplū
do imperijos teismą ir hitlerinę vyriausybę. Ryžtingai pa
sisakė rašytojai Romėnas Rolanas, Anri Barbiusas, profe
sorius Lanževenas. Įsijungė j kovą Įžymiausi mokslo, me
no veikėjai ir teisininkai Anglijoje, Amerikoje ir kitose 
šalyse. Gruodžio 19 dieną 30 tūkstančių paryžiečių susi
rinko į mitingą Luna parke. Bulgarijoje kilo streikai ir 
demonstracijos.

Pasaulis atsiminė Geringo grasinimą: „Koks bebūtų 
nuosprendis, vis tiek jis bus mano naguose“. Todėl žmo
niją apėmė nerimas.

Atėjo 1933 metų gruodžio 23-oji diena. Leipcige sni
go. Gatvėse — prieššventinis pagyvėjimas: čia pat kalė
dos. Vitrinose žėri papuoštos eglutės. Aikštėje, priešais 
imperijos teismą, kelios policininkų eilės. Judėjimas čia 
sulaikytas. Tvyro kraupi tyla.

Išnyra jau pažįstami kalėjimo automobiliai. Jie va
žiuoja lėtai. Sustoja prie durų. Išlipa teisiamieji. Jie pas
kutinį kartą įeina į teismo salę. Van der Liubė — susi
kūprinęs, niūrus. Paskui jį — kiti, susikaupę, iškankinti. 
Jie iš hitlerinio teismo nieko gero nesitiki.

Salė lūžta rinktiniais ir vyriausybei ištikimais žmonė
mis. Tyliai laukia teisėjų pasirodant. Jų ilgai laukti nerei
kėjo. Prasiveria durys ir įeina devynios raudonos manti
jos. Šiandien jie dar rūstesni ir nesukalbamesni. Linguo-
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ja iš lėto ir iškilmingai. Atėję į savo vietas, sustoja, hit
leriškai pakelia rankas. Salėje taip pat pasisveikina. Tarp 
iškilusių fašistinių rankų miško teisiamieji jaučiasi lyg 
mažoje neapsaugotoje salelėje.

Raudonosios mantijos atsisėda. Susėda ir publika. 
Pirmininkas, atskleidęs didelę žalią bylą, kimiu balsu 
taria:

— Teisiamieji, prašom stoti!
Teisiamieji atsistoja.
— Įstatymo vardu,— skaito Biungeris,— reicho vardu 

skelbiamas toks nuosprendis:
— Kaltinamuosius Torglerj, Dimitrovą, Popovą ir 

Tanevą išteisinti.
Salėje kyla šnabždesys. Policininkai, persisvėrę per 

ložę, žiūri, kas trikdo tylą. Biungeris toliau kalba:
— Kaltinamasis Van der Liubė nuteistas mirties 

bausme.
Ką dar kalbėjo Biungeris, jau buvo nebeįdomu. Žmo

nės net negirdėjo, kai jis suvapėjo:
— Kaltinamieji, prašom sėsti!
Žurnalistai puolė prie telefono kabinų. Žaibu po visą 

pasaulį apskriejo žinia, kad teisiamieji komunistai ištei
sinti.

Pasaulis džiūgavo. Tiesa nugalėjo.
Bet išteisintieji buvo vėl nugabenti į kalėjimą. Sekan

čią dieną — išvežti į Berlyną ir perduoti Geringo žinion. 
Geringas davė nurodymą sugrūsti juos į gestapo rūsius.

Jiems grėsė mirtis.
Paraškeva Dimitrovą, jos duktė Magdalena, lydimos 

vertėjo, išvyko iš Leipcigo į Berlyną. Užsienio advokatų 
ir žurnalistų remiamos, jos ėmė reikalauti iš Vokietijos 
valdovų, kad išteisintieji būtų paleisti.

— Dimitrovas pasiliks čia, pas mus,— atsakinėjo 
joms hitlerininkai. Mes jo nepaleisime, nes, kur jis beiš
važiuotų, vis vien mums bus pavojingas.. .

Dimitrovas nusiuntė telegramą Bulgarijos vyriau
sybei:

„Kadangi aš ketinu grįžti į tėvynę ir užsiiminėti poli
tine veikla, kartoju savo atvirą pareiškimą vokiečių teis-
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mui, būtent: pasibaigus procesui dėl reichstago padegimo 
grįšiu į Bulgariją kovoti, kad būtų panaikintas mirties 
nuosprendis man, paskelbtas už dalyvavimą 1923 metų 
Rugsėjo sukilime. Todėl reikalauju laisvo išvykimo, asme
ninio saugumo ir teismo viešumo. Prašau vyriausybės 
sprendimo.“

Atsakymas buvo trumpas:
„Asmenys, netekę Bulgarijos pilietybės, neturi teisės 

grįžti į Bulgariją“.
Niekada mirtis Dimitrovui negrėsė taip, kaip dabar, 

.lis buvo izoliuotas vokiečių slaptosios policijos giliame 
požemyje. Bet kokie ryšiai su išoriniu pasauliu buvo drau
džiami.

Dimitrovas turėjo būti išgelbėtas. Tarybinė vyriausy
bė nutarė suteikti jam tarybinę pilietybę ir ėmėsi jį ginti. 
Ko gi dabar galėjo griebtis hitlerininkai? Tarybinė vy
riausybė primygtinai reikalavo, kad būtų paleisti Dimit
rovas, Popovas ir Tanevas.

Atėjo 1934 metų vasario 27 diena. Praėjo lygiai me
tai, kai buvo padegtas reichstagas. Vokiečių policijos va
dovybė išvedė iš požemių Dimitrovą ir dar du bulgarus, 
susodino juos į dengtą sunkvežimį. Užvedė variklį, išva
žiavo. Nieks nežinojo, kur juos veža. Hitlerininkai tylėjo. 
Jie norėjo kuo ilgiau kankinti savo aukas,

Automašina ilgai birbė Berlyno gatvėmis, kol atsidū
rė dideliame apsnigtame aerodrome. Jame laukė pasiruo
šęs skristi lėktuvas.

Automobilis ėmė lėčiau važiuoti, lengvai sustojo. Di
mitrovas su dviem draugais išlipo, apsidairė. Tą žiemos 
dieną šypsojosi saulė, ir lėktuvo sparnai akinančiai blizgė
jo, o ten, kur liko Berlynas, dar viskas skendėjo ryto rūke.

. Policininkai šį kartą neskubėjo. Jie buvo susirūpinę 
ir labai nusivylę. Jie nesuprato, kad bolševikai taip žiau
riai iš jų pasijuokė.

Policininkų vyresnysis nupėdino pirmas prie lėktuvo. 
Paskui jį Dimitrovas, Popovas ir Tanevas. Dabar jiems 
buvo aišku: skrenda į Maskvą. Džiaugsmas ir laimė spin
dėjo nugalėtojų akyse.
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Paskutinė valandėlė. Dimitrovas ir jo draugai įlipo į 
lėktuvą. Vienas policijos valdininkas priėjo prie jų ir 
tarė:

— Vis tiktai prisipažinkite, ponas Dimitrovai, jog mes 
su jumis elgėmės padoriai.

— Taip,— atsakė Dimitrovas,— aš neturiu jokio pa
grindo būti nepatenkintas Vokietija. . . Vokietija man pa
tinka! Taip patinka, kad aš būtinai grįšiu į Vokietiją, ta
rybinę Vokietiją.. .

Lėktuvas lengvai pabėgėjo lygiu betonuotu keliuku. 
Štai jis atsiplėšė nuo žemės ir veržliai nėrė į rytus, kur 
vis aukščiau kilo saulė.

TARYBŲ SĄJUNGOJE

Į „Pravdos“ laikraščio redakciją įbėgo radistas.
— Draugai, žiūrėkite, kokią priėmiau telegramą!
Jis parodė juostą, kurios galas vilkosi grindimis.
— Roiterio agentūra praneša, kad trys išteisinti bul

garai išskrido į Maskvą. . .
Žurnalistai apspito radistą.
— Ar tai oficialiai patvirtino Berlynas?
— Dar ne ...
Buvo nuspręsta tučtuojau susisiekti su tarybine atsto

vybe Berlyne. Tačiau iš ten buvo atsakyta:
— Oficialiai mums nepranešta. Netgi nežinome, ar 

lėktuvas išskrido.
— Paklauskite!
— Klausėme. Vokiečių valdžia atsakė, kad dabar pie

tūs ir todėl nieko negali pasakyti.
Žurnalistai nežinojo, kad Geringas buvo įspėjęs savo 

sėbrus: „Neprasitarkite, jog Dimitrovas išskrido į Mask
vą. Nes Maskva jam surengs karališką sutikimą“.

Iš Maskvos aerodromo „Pravdai“ buvo pranešta, kad 
lėktuvas iš Berlyno atskris aštuntą valandą vakare. Iš 
Karaliaučiaus gauta žinia, kad iš tiesų praskrido lėktu
vas su trim keleiviais. Tačiau kas jie tokie — neaišku.

196



Žinia apie tris keleivius kaip žaibas apskriejo Maskvą. 
Aerodrome rinkosi žmonės. Žemę gaubė vakaro prieblan
da. Artėjo 8 valanda. Aeroportas buvo apšviestas neonų 
šviesa. Nepaprastai tylu. Tik štai tolumoj suūžė motoras. 
Žmonės sujudo. Žvilgsniai nukrypo į aptemusį dangų.

—- Jie? . .
Lėktuvo gaudimas vis artėjo ir artėjo. Kai kurie ėmė 

galvoti: „O jei tai fašistinė „antis“.
Bet štai didžiulis plieno paukštis sužvilgo virš aero

dromo ir pamažu ėmė leistis. Jaudinimasis didėjo. Žmo
nės puolė prie lėktuvo.

Motoras aprimo. Atsivėrė durelės ir ant laiptelių pa
sirodė Dimitrovas. Jį tučtuojau pažino — jo nuotrauka 
nuolat buvo laikraščių puslapiuose. Aerodrome nuaidėjo 
„valio“. Dimitrovas nukėlė skrybėlę ir ilgai ilgai sveikino 
maskviečius.

Manuilskis pirmas jį pasitiko rusų žemėje, apkabino, 
pabučiavo. Paskui jį sveikino Komunistų Internacionalo 
ir Tarybinės vyriausybės atstovai. Dimitrovas nuoširdžiai 
šypsojosi. Jis dar netikėjo, kad jau Maskvoje, savo myli
moje Maskvoje.

Tarybų Sąjunga džiūgavo. Maksimas Gorkis atsiuntė 
telegramą: „Iš visos širdies sveikinu pavyzdingą revoliu
cionierių ir bolševiką. Labai džiaugiuosi, atvykus jam ir 
jo draugams. Stipriai spaudžiu jo ranką“.

Prasidėjo susitikimai su darbininkais, kolūkiečiais, 
spaudos, literatūros ir meno atstovais, su paprastais ta
rybiniais žmonėmis. Visur jis matė ištiestas jam rankas, 
besišypsančius veidus, pasididžiavimo kupinus žvilgs
nius, visur girdėjo svetingus žodžius: „Sveiki atvykę“. Jis 
žinojo, kad tai iš visos širdies.

—- Mūsų pirmieji žodžiai,— pasakė jis,— mūsų bega
linė padėka tarptautiniam proletariatui, viso pasaulio 
dirbantiesiems, dorajai inteligentijai, kovojusiems už mū
sų išlaisvinimą. Pirmiausia, žinoma, mes dėkojam Ta
rybų Sąjungos — mūsų socialistinės valstybės — darbi
ninkams ir valstiečiams.

Tarybinė šalis padarė viską, kad jis jaustųsi kaip na
mie, kad jis galėtų atgauti sveikatą, pailsėti artimųjų ir
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senų draugų tarpe, iš kurių geriausias buvo Vasilas Ko- 
larovas. Iš visur jis gaudavo laiškų, visur buvo kviečia
mas,— ir senų, ir jaunų, ir vaikų, ir jaunuolių. „Brangus 
dėde Dimitrovai, aš buvau taip nusiminusi, kad jūs tebe- 
sėdite kalėjime. O paskui pati perskaičiau laikraštyje, jog 
jūs iš kalėjimo išleistas. Dabar aš džiaugiuosi. Atvažiuo
kite pas mus svečiuotis j Minską. Mes visi norime jus 
matyti — ir mano tėtė, ir mama, ir aš, Roza“.

Atvykęs į Maskvą, Dimitrovas parašė laišką dviem 
savo geriems bičiuliams -— Romėnui Rolanui ir Anri Bar- 
biusui. Dėkodamas jiems už pagalbą, jis priminė, kad ko
va prieš fašizmą dar nesibaigia.

„Dabar reikia mobilizuoti visas jėgas išlaisvinti anti
fašistinius kovotojus, esančius nacionalsocialistų rankose. 
Tai sakydamas turiu galvoj Ernestą Telmaną •— Vokieti
jos komunistų vadą, tauriausią Vokietijos proletariato 
vadą, kurio likimas mane labai jaudino esant kalėjime bei 
proceso metu ir kurio aš ir šiandien nė valandėlei nega
liu užmiršti...

Jums, brangus Romėnai Rolanai ir brangus Anri Bar- 
biusai, ir visiems tiems, kurie per šiuos metus mums pa
dėjot, savo vardu ir mūsų Internacionalo vardu reiškiu 
padėką ir su džiaugsmu mąstau apie tas dienas, kai mes 
vėl petys į petį stosim prieš mūsų bendrą priešą“.

Netrukus j Maskvą atvyko jo motina ir sesuo. Tarybi
niai žmonės su beribiu džiaugsmu ir meile sutiko revoliu
cionieriaus motiną. Jie suteikė jai galimybę pavažinėti 
po Tarybų Sąjungą, pasižiūrėti, kaip gyvena darbininkai 
ir kolūkiečiai, kaip jie kuria savo laisvą ir laimingą gy
venimą. Paraškeva Dimitrova buvo sužavėta viskuo, ką 
ji pamatė ir girdėjo. Kažkur Kryme ji prisiminė savo bib
liją, bet paskui nusijuokė ir bendrakeleiviams tarė:

— Jūsų stebuklai mane privertė užmiršti ir bibliją.
Vienam iškilmingam posėdyje Didžiajame teatre ji

kartu su Nadežda Krupskaja ir Lenino seserimi Marija 
buvo išrinkta į garbės prezidiumą. Po susirinkimo Na
dežda Krupskaja paklausė Paraškevą Dimitrovą:

— Ar jums patiko Maskva?
Dimitrovo motina nusišypsojo.
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— Patiko. Mačiau viską, ką jūs kuriate. Aš labai lai
minga.

— O ką jūs galvojate veikti toliau?
— Grįšiu į Bulgariją.
— Ką jūs ten viena veiksite? Čia jūsų sūnus, duktė.

Dimitrova mažumėlę susimąstė ir atsakė:
— Georgijus negali grįžti į Bulgariją, Lena taip pat. 

O aš mačiau viską, ką reikėjo pamatyti, turiu nuvažiuoti 
ir papasakoti žmonėms apie visa tai, ką mačiau. Ir būtų 
gėda čia sėdėti. . .

Patylėjusi pridūrė:
— Ne visi Bulgarijoje žino tiesą apie jus. Aš sena 

moteris, bet nuvažiavusi papasakosiu ir darbininkams, ir 
kareiviams, kaip gražiai jūs gyvenate. Manęs niekas ne
lies. O jeigu ir suimtų, tai gėdysis mano amžiaus. . .

Dimitrovo motina grįžo į Bulgariją. Ji pasakojo ir 
jauniems, ir seniems, darbininkams ir valstiečiams, skur
džiams ir kareiviams apie tai, ką buvo mačiusi Tarybų 
šalyje, kurioje ji pamiršo bibliją.*

Jos sūnus, gyvendamas Maskvoje, susirašinėjo su vi
su pasauliu. Sis susirašinėjimas buvo panašus į nuostabų 
dialogą su įvairių pasaulio šalių žmonėmis. Dimitrovą 
jaudino į fašizmo jungą patekusių tautų likimai, jaudino 
ir kiekvieno žmogaus gyvenimas. Štai 1935 metų sausio 
14 dieną jis siunčia iš Krymo telegramą savo seniems bi
čiuliams, laisvės gynėjams — Romėnui Rolanui ir Anri 
Barbiusui, pranešdamas, kad Bulgarijos karo lauko teis
mai nuteisia mirčiai antifašistus, ir ragina organizuoti 
protesto judėjimą prieš susidorojimą su bulgarų patrio
tais, ragina reikalauti, kad būtų panaikinti mirties nuo
sprendžiai.

Sveikindamas Tarptautinės organizacijos revoliucio
nieriams remti Amerikos sekciją dešimtmečio proga, Di-

* Apie Paraškevos Dimitrovos veiklą savo tėvynėje, iš Tarybų 
Sąjungos sugrįžus, iškalbingai byloja policijos informatoriaus pra
nešimas:

„Georgijaus Dimitrovo motina... darbininkų tarpe veda didelę 
propagandą. Kadangi visi žino, kad ji žymaus bolševikų lyderio mo
lina ir neseniai grįžo iš TSRS, ji visur rūpestingai ir džiaugsmingai 
sutinkama.“
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mitrovas ragina MOPR-ą dar atkakliau kovoti, „kad būtų 
išplėšti iš budelių nagų proletariniai kovotojai. Tegul vėl 
nuaidi masinio protesto aidai, kaip aidėjo Leipcigo pro
ceso metu“.

Kai 1935 metų balandžio mėnesį Paryžiuje vyko Euro
pos konferencija Ispanijos fašizmo aukoms remti, Dimit- 
rovas savo telegramoje šiai konferencijai pabrėžė, kad 
„Ispanijos darbininkų ir valstiečių kova prieš reakcijos 
siautėjimą Ispanijoje turi didžiulę tarptautinę reikšmę“.

Susirašinėdamas su tarybiniais žmonėmis, jis dalijasi 
jų džiaugsmais ir rūpesčiais.

„Aš labai gailiuosi,— rašė jis j Taganrogą,— kad ne
galiu dalyvauti, minint Čechovo 75-ąsias gimimo metines.

Nuvertę dvarininkų ir kapitalistų valdžią, Tarybų Są
jungos darbo žmonės, šlovingosios Lenino partijos vado
vaujami, iš esmės pakeitė ir kasdien keičia šalies, jos 
miestų ir kaimų gyvenimą ir plačiai kovoja, norėdami su
naikinti paskutines praeities liekanas, apie kurias taip 
vaizdingai ir ryškiai rašė Čechovas“.

Dono ir Kubanės kolūkiečiai rašė jam apie savo rū
pesčius, o jis, jiems atsakydamas, linkėjo naujų laimėji
mų, stiprinant kolūkinę santvarką.

Po mėnesį trukusio gydymosi Kislovodske, Kaukaze 
ir poilsio nuostabiame Archangelsko parke Pamaskvyje 
kartu su motina ir bičiuliais, Dimitrovas pradėjo dirbti 
Kominterne. Artėjo Komunistų Internacionalo VII kong
resas. Siame kongrese 1935 metais rugpjūčio mėnesį Di
mitrovas padarė pranešimą: „Fašizmo puolimas ir Komu
nistų Internacionalo uždaviniai, kovojant už darbininkų 
klasės vienybę, prieš fašizmą.“*

— Draugai!—-kalbėjo Dimitrovas.— Milijonai darbi
ninkų ir darbo žmonių kapitalistiniuose kraštuose kelia 
klausimą: kaip sutrukdyti fašizmui įsiviešpatauti ir kaip 
nuversti įsigalėjusį fašizmą?

Komunistų Internacionalas atsako: pirma, nuo ko rei
kia pradėti — tai sudaryti vieningą frontą, suderinti

* Siame kongrese G. Dimitrovas buvo išrinktas Kominterno Vyk
domojo Komiteto generaliniu sekretoriumi. Siame poste Dimitrovas 
dirbo aštuonerius metus — kol 1934 metais buvo Kominternas pa
leistas.
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darbininkų veiksmus kiekvienoje įmonėje, rajone, srityje, 
visame pasaulyje. Suderinti proletariato veiksmus nacio
naliniu ir tarptautiniu mastu —- štai galingas ginklas, pa- 
dedantis proletariatui ne tik sėkmingai gintis, bet ir sėk
mingai organizuoti kontrpuolimą prieš fašizmų, prieš 
klasinį priešą.

Georgijaus Dimitrovo raginimui sudaryti prieš fašiz
mą vieningą frontą pritarė visose pasaulio šalyse. Jo pra
nešimas septintame kongrese ir baigiamasis žodis visus 
pasiekė. Brošiūros su jo pranešimais ir kalbomis buvo 
spausdinamos nelegaliai daugelyje kapitalistinių šalių. 
Ant jų viršelių buvo užrašyta: Žiulis Vernas. „Kapitonas 
Nemo, arba 20 000 mylių po vandeniu“, „Daržininko va
dovas“ ir t. t. Jos buvo skaitomos kalėjimų kamerose, ka
reivinėse, gamyklose ir amatininkų dirbtuvėse, mokyklose 
ir universitetuose. Vieningo fronto idėja sudomino visus 
geros valios žmones. Kai 1936 metais Ispanijoje kilo pi
lietinis karas dėl generolo Franko organizuoto fašistinio 
perversmo, į Ispaniją patraukė daugybė antifašistų. Di
mitrovo iniciatyva buvo sudarytos internacionalinės bri
gados, kurių kovotojai grūmėsi prie Madrido ir Barse
lonos, Gvadalacharo ir Bruneto. Brigada, sudaryta iš 
bulgarų, jugoslavų, čekų, vengrų, slovakų, albanų, ru
munų ir graikų, buvo pavadinta Georgijaus Dimitrovo 
vardu.

Dimitrovas tapo svarbiausiu tarptautinio revoliucinio 
judėjimo veikėju.

Bulgarijos Komunistų partijos Centro Komitetas 1935 
metų rugsėjo 10 dieną pasiuntė Georgijui Dimitrovui laiš
ką, kuriame buvo rašoma: „Brangus drauge Dimitrovai, 
labai susidomėję perskaitėme tavo puikų pranešimą Komu
nistų Internacionalo VII kongrese, kuris bolševikiškai aiš
kiai ir įtikinamai parodo, kaip nugalėti fašizmą ir laimėti 
proletarinei revoliucijai... Mes esam tikri, kad tavo pra
nešimas turės didelį poveikį, kuriant vieningą darbininkų 
ir platų liaudies antifašistinį frontą. Mūsų partija, šlovin
goji Bulgarijos Komunistų Partija, ir didvyriškas Bulgari
jos proletariatas didžiuojasi, kad mes išugdėme tokį gar
bingą Kominterno vadą“.

201



PASKUTINĖ VALANDA

Įspėjimas, nuskambėjęs iš Komunistų Internacionalo 
VII kongreso tribūnos,— „fašizmas — tai karas“ — išsipil
dė. 1939 metais kilo antrasis pasaulinis karas.

1941 metų birželio 22 dieną hitlerinė Vokietija užpuo
lė Tarybų Sąjungą.

Tų pačių metų birželio 24 dieną Bulgarijos darbininkų 
partijos Centro Komiteto politinis biuras nusprendė pra
dėti ginkluotą kovą. Kalnuose ėmė organizuotis partiza
nų būriai. Balkanuose vėl suskambo haidukų dainos. 
1941 metų liepos 23 dieną pradėjo veikti radijo stotis 
„Christo Botevas“, kuriai vadovavo Bulgarijos Komunis
tų partijos Centro Komiteto Užsienio biuras. Bulgarija 
klausėsi Georgijaus Dimitrovo nurodymų ir patarimų.

1942 metų liepos 17 dieną buvo paskelbta Tėvynės 
fronto programa. Jos autorius — Georgijus Dimitrovas. 
Joje jisai kėlė Bulgarijos tautai skubius uždavinius.

„Svarbiausiems mūsų liaudies uždaviniams įgyvendin
ti,— buvo sakoma programoje,— reikia kuo greičiau su
daryti tikrai liaudinę nacionalinę vyriausybę, tvirtai ir 
nuosekliai vykdančią Tėvynės fronto gelbėjimo politiką. 
Todėl Tėvynės fronto artimiausias kovos uždavinys — 
nuversti esamą išdavikišką, antiliaudinę prohitlerinę vy
riausybę ir sudaryti tikrai bulgarišką nacionalinę vyriau
sybę. . .

Remdamasi visos bulgarų tautos parama ir valia, ši 
vyriausybė taip pat parengs sąlygas didžiam liaudies su
sirinkimui sušaukti, kuris nustatys būsimą Bulgarijos 
valdymo formą ir sudarys būtinai reikalingas mūsų tėvy
nės laisvės, nepriklausomybės ir suklestėjimo konstituci
nes ir materialines garantijas“.

Labai sunkiai, bet ir su dideliu entuziazmu ėmėsi Bul
garijos darbininkai ir valstiečiai, Bulgarijos patriotiškai 
nusiteikusi inteligentija kurti Tėvynės frontą. Partijai 
vadovaujant, visoje šalyje buvo įsteigti Tėvynės fronto 
komitetai, dar labiau išsiplėtė nelegali kova, susirėmimuo
se su policija ir žandarmerija didėjo ir tvirtėjo partizanų 
būriai. Dimitrovas vadovavo, kalbėjo per radiją, rašė
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straipsnius: „Kur eina Bulgarija“, „Du keliai“, „Krizė 
Bulgarijoje“.

Bulgarija ėjo bedugnės kraštu. Visa, ką pagamindavo 
darbininkai ir valstiečiai, buvo siunčiama į Vokietiją, su
rydavo nepasotinamas karas. 1944 metų sausio ir kovo 
mėnesį Sofiją bombardavo anglų-amerikiečių aviacija. 
Sofija buvo sugriauta, sostinės gyventojai išblaškyti po 
visą šalį.

Dimitrovo motina evakavosi į Samokovą pas savo 
dukterį Magdaleną. Bet ir mažame miestelyje senutė ne
turėjo ramybės. Fašistiniai žandarai šniukštinėjo mieste
lyje ir aplinkiniuose kaimuose, gaudė ir žudė pogrindinin
kus, partizanus. Kartą vakare, vasaros pradžioje buvo 
sučiuptas jos mylimas anūkas Liubčo Barymovas, Mag
dalenos sūnus. Jis buvo partizanas. Po ilgų kankinimų 
buvo nužudytas*. Liubčo nužudymas buvo paskutinis Bul
garijos vyriausybės smūgis Dimitrovo motinai, kuri prieš 
tą vyriausybę kovojo didesnę dalį savo gyvenimo.

Ji, serganti ir bejėgė, gulėjo mažame, tyliame kamba
ryje, o jos mintys skriejo toli.

Prisiminė vaikystę, tėvą, gimtąsias vietas, gaisrus, už
pustytus kelius ir pabėgėlių vilkstines. Prisiminė jauną

* 1917 metais Dimitrovas, sužavėtas pajūrio miesto Varnos_ gro
žio, rašė savo seseriai Magdalenai: „Tik tada žmonės galėtų būti vi
siškai laimingi, kai nebebus kontrasto tarp gamtos ir gyvenimo skur
do. Ruošk savo Liubčo kovai už tą laimę“.

Praėjo septyniolika metų. Liubčo motinos išauklėtas taip, kaip to 
norėjo jos brolis, už revoliucinę veiklą buvo uždarytas j kalėjimą. 
Žinia pasiekė Dimitrovą, kai jis sėdėjo Leipcige fašistiniame kalėji
me. Iš kalėjimo Dimitrovas 1934 metų sausio 8 dieną parašė sūnėnui 
laišką:

„Brangus Liubčo! Su džiaugsmu iš tavo motinos sužinojau, kad 
tu elgeisi ir parengtinio tardymo metu, ir teisme taip, kaip turi elg
tis mūsų kovinga šeima, ir kad dabar išdidžiai ištveri savo nelengvą 
kalinio dalią.

Sitai, žinoma, girtina, tačiau toli gražu dar ne viskas. Reikia 
kalėjime dar labiau grūdinti savo valią ir visapusiškai semtis reika
lingiausių gyvenimui ir kovai žinių. R e ik ia  m o k y t i s ,  m o k y t i s  ir n u o la t  
m o k y t is ! "

Dimitrovas, be gimnastikos, kuri reikalinga grūdinti sveikatai, 
patarė mokytis istorijos, kalbų, savarankiškai nagrinėti svarbias šiuo
laikines problemas ir aktualius einamuosius klausimus. „Nė valandos 
nedykinėk! Tada greitai prabėgs laikas, ir iš kalėjimo išeisi dvasiškai 
ir politiškai subrendęs, įgijęs žinių, pajusi įkvėpimą tikram kūrybin
gam darbui ir kovai“.
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vaikiną iš Makedonijos, kuris nužiūrėjo ją šokiuose, o 
paskui tapo jos vyru. Prisiminė Radomiro gyvenvietę 
kur išgirdo savo pirmagimio riksmą.

„Dieve mano, dieve mano, kaip seniai visa tai buvo!“ 
Sofija, Jučbunaras, mokykla, spaustuvė, bemiegės naktys, 
susirinkimai, suėmimai, kalėjimai, streikai, sukilimai. . . 
Leipcigas. Ir visur jis, jos Georgijus, tik dėl jo jinai gy
veno, jo gyvenimas buvo jos gyvenimas.

Motina užmigo. Už lango švelnus vasaros vėjas žaidė 
sodelio medžių lapais, vos judėjo balta užuolaidėlė.

Mirtina tyla, gili ramybė,—• gal būt, pirmą kartą gy
venime apgaubė senutę motiną. Bet štai ji per sapną nu
sišypsojo, pravėrė akis ir tyliai pašaukė:

— Lina, tu čia?
-— Čia, mama.
— Prieik prie manęs.
Duktė tyliai prisiartino ir pažvelgė j tyrai spindinčias 

akis.
—■ Žinai, apie ką aš galvoju?
— Pasakyk, mama.
— Atvažiuos tavo brolis Georgijus. Ir Lena atvažiuos. 

Visi atvažiuos. Bulgarija bus laisva...— Jos akis suvilgė 
ašaros, bet ji šypsodamasi kalbėjo:— Aš laisvės nesulauk
siu, bet aš būsiu laiminga, kad laisve džiaugsis tavo vy
resnysis brolis ir tu, ir Lena, ir visi ją, tą laisvę sutiks. . .

Magdalena nusigręžė, norėdama nubraukti ašaras. 
Motina ilgai tylėjo, o paskui vėl prabilo:

— Tavo brolis, Magdalena, netiki j dievą, bet jis tei
suolis, kadangi visą gyvenimą kovojo už žmonių gėri. 
Ir toliau padėkite jam kovoti už liaudies laimę. Visuomet 
būkite kartu, kaip buvote kartu vaikystėje, ir kenčiant, ir 
džiaugiantis. O Liubčo neverk. Aš netekau trijų sūnų. Jie 
ne be reikalo žuvo, kaip ne veltui žuvo ir tavo Liubčo.

Senutė motina nutilo. Jos balti plaukai, kaip mergai
tės, tvarkingai sušukuoti su tiesiu sklastymu per vidurį. 
Veidas raukšlėtas ir pablyškęs. Ji vėl paskendo prisimini
muose. Ir vėl visų atsiminimų centre jis, Georgijus. Ir 
džiaugsmas, ir liūdesys pripildo jos gęstančią širdį. Kiek 
daug jis kentėjo! Prisiminė ir paskutinį jo skausmą — ne
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tekus vienturčio septynmečio, sūnaus, kurio buvo sulaukęs 
iš antrosios žmonos, Rozos. „Tebūna tvirta jo ranka ir 
jo širdis, tegul iškenčia jis ir šias kančias, kaip iškentė- 
davo jas iki šiol!“

Senutė motina apžvelgė savo kambarį, dirstelėjo pro 
langą j atvirą dangų. Už lango aukštas žydras dangus Ir 
tamsaus miško dantytos viršūnės — štai ir viskas, ką ji 
pamatė paskutinę savo ilgo gyvenimo akimirką. Užmerkė 
akis — ir nutilo amžinai.

Tai buvo 1944 metų liepos 20 dieną.
Jos mirtis sujaudino miestelį. Bet laidojo ją kukliai 

ir tyliai.
Ji atliko savo motinišką pareigą. Ji įėjo į istoriją. Ir 

ne tiktai todėl, kad užaugino tokį sūnų, Georgijų Dimit- 
rovą, bet ir todėl, kad ir pati daug prisidėjo prie liaudies 
išvadavimo ir komunizmo.

Iš jos mokėsi visos motinos didvyrės, visi, kurie kartu 
su savo vaikais kiek galėdami kovojo prieš liaudies en
gėjus.

SUGŪŽIMAS 1 TĖVYNĘ

1944 metų rugsėjo 9 dieną Bulgarijos liaudis, Tarybi
nės armijos padedama, Komunistų partijos vadovaujama, 
nuvertė fašistinę valdžią, išvadavo Bulgariją, išgelbėjo 
ją iš fašistinės vergovės. Bulgarijoje buvo įvesta Tėvynės 
fronto valdžia.

Netrukus žlugo hitlerizmas — baisiausia politinė siste
ma, kokią tik buvo žmonija žinojusi. Fašistinė Vokietija 
buvo sutriuškinta. Karas baigėsi pergale prieš fašizmą. 
Už kovą prieš fašizmą Tarybinė vyriausybė apdovanojo 
Georgijų Dimitrovą Lenino ordinu.

Artėjo 1945 metų lapkritis. Artėjo Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos metinės. Šios šventės išvakarėse 
į Maskvos aerodromą atskriejo automobilis. Jame buvo 
Georgijus Dimitrovas su žmona Roza. Lėktuvu jie išskri
do į Bulgariją.
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1945 metų lapkričio 6 dieną į Sofijos liaudies teatrą 
ir j gretimas gatves sugužėjo sostinės gyventojai. Jie ėjo 
švęsti Spalio revoliucijos metinių. Sį kartą tai buvo ne 
eilinė šventė: tą dieną žmonės ruošėsi sutikti ilgai lauk
tąjį svečią.

Jo pasirodymas teatre sukėlė džiaugsmo audrą. Parte
ryje ir balkone aidėjo plojimai ir šauksmai:

— Dimitrovas! Dimitrovas! Dimitrovas!
Jis stovėjo ložėje, sveikindamasis mojavo ranka, šyp

sojosi. Seni jo bendražygiai slapta braukė ašarą. Nieks 
nepajėgė sulaikyti džiaugsmo audros, tą dieną siautėju
sios teatre. Pagaliau visi nutilo, ir žmonės susėdo. Atsisė
do ir Dimitrovas, pasidėjęs rankas ant ložės atkaltės. Salė 
klausėsi pranešimo apie Spalio revoliuciją.

Žmonės, seniai pažinoję Dimitrovą, šnabždėjosi:
— Pražilo mūsų Dimitrovas.
— Nieko nepadarysi...
— Galėtų jis mums tarti keletą žodžių. Seniai negir

dėjome jo balso.
Pranešimas buvo baigtas. Žmonės vėl sužiuro į ložę. 

Dimitrovas pakilo, iškėlė ranką, o kai visi nurimo, salėje 
suskambo jo balsas:

— Brangus tėvynainiai! Leiskite man trumpai išreikš
ti jums širdingiausią padėką už šį draugišką, patriotišką 
sutikimą.

Praėjo jau dvidešimt dveji metai, kai aš nebuvau Bul
garijos žemėje. Jūs galite neabejoti, kad per visą tą laiką, 
kur bebuvau ir ką bedariau, nė valandėlei nesilioviau 
galvojęs ir dirbęs Bulgarijos liaudies labui, jos ateičiai, 
laimei ir gerovei.

Naujos ovacijos sugriaudėjo salėje.
— Gal būt, šia proga vertėtų jums priminti tą metą, 

kai baigėsi Leipcigo procesas. Ir per procesą, ir po proce
so, aš oficialiai pasiunčiau keletą telegramų tuometiniam 
Bulgarijos ministrui pirmininkui Nikolai Mušanovui ir 
tuometinei Bulgarijos vyriausybei, prašydamas, kad leis
tų man, bulgarui, vokiečių teismo išteisintam, grįžti į tė
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vynę ir savo jėgas bei sugebėjimus paskirti darbui ir ko
vai savo šalyje. Atsakymas buvo taip pat oficialus: „Geor
gijus Dimitrovas nėra Bulgarijos pilietis“. Tuometinėmis 
sąlygomis, brangūs tėvynainiai, toks atsakymas reiškė, 
kad aš ir kiti su manimi kaltinti bulgarai turėjo pasilikti 
plėšriuose Geringo ir Hitlerio naguose, kurie vėliau pra
žudė milijonus žmonių*.

Nikola Mušanovas ir jo tuometinis Vidaus reikalų mi
nistras Girginovas dabar postringauja apie demokratiją, 
stengdamiesi nuslėpti tą gėdingą faktą, kai jie užtrenkė 
tėvynės duris Bulgarijos piliečiams, bulgarui, kuris kiek 
galėdamas gynė savo tautos garbę.

Salėje nuaidėjo šauksmai „Gėda!“ Žmonės piktinosi ir 
biaurėjosi tais, kurie taip niekingai pasielgė su savo tė
vynainiais.

— Aš priminiau tai jums todėl, kad, kai išlipau iš lėk
tuvo gimtojoje žemėje, aš visų pirma peržiūrėjau bulga
riškus laikraščius. Atskleidžiau ir perskaičiau žaliąją 
„Zemledelsko zname“*, „Svoboden narod“** *** ir kitą „Zna- 
me“. Sakykit, draugai, kurioje kitoje šalyje taip įžūliai ir 
taip begėdiškai ir neteisingai šmeižiama sava liaudis, ša
lis ir jos vyriausybė, kurią remia didžioji liaudies daugu
ma? Šie žmonės visiškai suįžūlėjo! Jie visus šmeižia, rez
ga intrigas ir meluoja. Ir visa tai daroma dabar, kai

* Advokatas daktaras L. Diukmedžijevas, gynęs Dimitrovą Bul
garijoj Leipcigo proceso metu, pasakojo:

— Man buvo pavesta susitikti su ministru pirmininku Nikola Mu- 
šanovų dėl Dimitrovo prašymo grjžti j Bulgariją. Mušanovas griežtai 
atsisakė duoti Dimitrovui vizą. Kai aš ėmiau įrodinėti, kad Dimitro
vas teisme pasirodė esąs pasaulinio masto didvyris, kad jis apgynė 
Bulgarijos prestižą, kad dėl Dimitrovo šiandien visas pasaulis žino, 
kad Balkanuose yra tauta su sena kultūra, Mušanovas pažvelgė j 
mane ir šaipydamasis atsakė:

—• Ko jūs norite? Kad mes įleįstume vilką j avidę? To tai jau 
nebus! Tegul važiuoja j Rusiją. Ten jo vieta. Mums jo nereikia.

** Ž a lia s is  „ Z e m le d e ls k o  z n a m e “ — turima omeny tuo metu lei
džiamas „Narodnozemledelsko zname“ — nuo Bulgarijos žemdirbių 
sąjungos. 1945 metais atsiskyrusios reakcinės opozicinės grupuotės 
organas.

*** „ S v o b o d e n  n a ro d "— nuo socialdemokratų partijos 1945 metais 
atsiskyrusios opozicinės grupuotės organas. Už antiliaudinę veiklą 
laikraštis uždarytas.
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sprendžiamas Bulgarijos likimas, Bulgarijos liaudies li
kimas!

Dimitrovas atsikvėpė, brūkštelėjo ranka per pradėjusią 
plikti galvą ir toliau kalbėjo:

— Tėvynės fronto reikalas — istorinis. Tėvynės fronto 
vyriausybė dabartiniu metu atlieka istorinį vaidmenį. To
dėl bulgaras ar bulgarė, kurie tam trukdo, ardo Tėvynės 
fronto vienybę, patriotinę bulgarų liaudies vienybę, jie 
arba klysta, arba yra mūsų tautos laisvės ir nepriklauso
mybės priešai. Mes, bulgarai, patys norime tvarkyti savo 
vidaus reikalus.

Jis kalbėjo apie anglų-amerikiečių grubų kišimąsi į 
šalies gyvenimą, apie tą paramą, kurią jiems teikia bur
žuazinė opozicija ir fašistinės padugnės.

— Mes norime pasiekti savo tautos tvirtą patriotinę 
vienybę, kuri reikalinga mūsų vidaus ir tarptautiniams 
uždaviniams spręsti. Ir jeigu aš atvykęs galėsiu tam pa
dėti •— būsiu labai laimingas. Jeigu mūsų liaudis mano, 
jog tai yra būtina ir naudinga, mano didžiausias noras 
paskutiniuosius savo gyvenimo metus pašvęsti tarnauti 
savo liaudžiai.

— Tegyvuoja Dimitrovas!'— buvo girdėti iš visur.
Sostinės gyventojai, dalyvavusieji šiose iškilmėse, nie

kad nepamirš 1945 metų lapkričio 6 dienos.
Iš visos Bulgarijos skriejo telegramos. Liaudis sveiki

no Dimitrovą „dobre došli“ — „sveiki atvykę“. Jis atsakė 
per spaudą. Čia, tarp kitko, buvo sakoma:

„Tėvynės fronto šalininkai, darbininkų partijos — ko
munistų— šalininkai, darbininkai ir valstiečiai, liaudies 
inteligentija, kovingoji mūsų liaudis gali būti visiškai tik
ri, kad aš tarnausiu savo tėvynei dar energingiau, visas 
savo jėgas ir sugebėjimus paskirdamas šiam reikalui. . . 
Išaugęs kovoje už darbo žmonių reikalus, nuolat kovoda
mas su jos priešais, aš būsiu laimingas, galėdamas kartu 
su savo liaudimi kovoti iki paskutinės gyvenimo minutės 
ir kartu su ja sulaukti, kada bus sukurta visiškai laisva 
demokratinė, nepriklausoma, galinga ir klestinti Bulga
rija.“

208



TARP LIAUDIES

Iš tiesų bulgarų tauta maža, bet ji 
tvirta savo geležine valia, didelė savo 
nepajudinama dvasine galia, didelė 
tikėjimu tiesa, didelė savo didžiuliais 
talentais, slypinčiais miestuose ir kai
muose

Georgijus Dimitrovas.

Išsukęs iš sostinės, automobilis įnėrė į lygų platų 
plentą ir nušvilpė j pietus. Priešakyje — tolima ke
lionė: Sofija —- Pazardžikas — Plovdivas — Karlovai —
Kazanlykas.

Jau seniai džiugino pavasaris. Abiejose plento pusė
se žaliavo laukai, sodai. Žydrame danguje plaukė balti 
debesys, susidarę aukštose kalnų viršūnėse.

Dimitrovas sėdėjo prie lango, nenuleisdamas akių nuo 
pavasario reginio. Automobilis skuodė į pietus, ir tėviškė, 
lyg kino juostoje, atvėrė visą savo žavumą. Jo tyrose aky
se žėrėjo tylus džiaugsmas. Štai ji, tiek kartų svajonėse 
matyta tėviškė! Ji vis tokia pati, kokią jis paliko prieš 
daugelį metų — nuskurdusi, apiplyšusi, iškankinta. Ir vis 
tiktai didinga ir graži! Ji dabar plytėjo priešais jį su visu 
savo skurdu. Ji pasakojo jam apie savo atsilikimą, apie 
savo kančių kelią, kurį patyrė per ketvirtį amžiaus tru
kusią fašistinę vergovę. Jis klausėsi jos ir, kaip ištikimas 
sūnus, viską suprato.

Maži, išmėtyti kaimeliai rūko kalnų papėdėse. Srau
nūs šaltiniai ir veržlūs upeliukai vingiavo per laukus. Ar
tojas lėtai žingsniavo paskui porą sulysusių karvių, 
susikūprinęs prie Adomo laikų medinės žagrės. Juoda ske
peta moteris su verpste rankoje kūbriavo per lauką siau
ru vingiuojančiu takeliu, iš už nugaros kabančio namie 
austo margo krepšio kyšojo vaiko galvutė. Kur ji eina? 
Ką ji dabar galvoja? Kodėl ryši šia juoda skepeta? 
Vargšė, daug iškentėjusi Bulgarijos motina! Gal ji pri
minė jam motiną? Jis žiūrėjo į ją, kol mašina nedingo 
už posūkio ir kol jis nepametė iš akių ir tos juoda skepeta 
moters, ir krepšio, iš kurio kyšojo vaiko galvutė. .. O ten,

14. K- Kalčevas 209



ant vingio, prie pat giraitės, sėdi lyg paveikslėlyje mažas 
piemenukas. Pasirėmęs lazda, jis įdėmiai žiūri į artėjan
čią mašiną. Jo kaimenė baltuoja kitoje plento pusėje. 
Baltas šuo drybso vidury kelio. Mašina ėmė lėčiau va
žiuoti. Prie giraitės regėjosi baltas akmeninis paminklas 
su raudona žvaigžde viršuje.

— Stabdyk mašiną,— tarė Dimitrovas šoferiui.
Šoferis pasuko į šalikelę ir sustabdė mašiną. Dimit

rovas su dviem bendrakeleiviais išlipo iš mašinos. Pie
menėlio žingeidumas didėjo. Kas tokie? Dėl ko sustojo?

Dimitrovas pasuko prie paminklo. Ten nutapseno ir 
piemenukas, nenuleisdamas akių nuo nepažįstamo žmo
gaus. Daug žmonių lankėsi prie žuvusio partizano kapo, 
daugelis sustodavo prie jo, skaitydavo kuklų užrašą, bet 
šis žmogus ir jo draugai buvo nepanašūs į kitus.

Sustoję prie kuklaus paminklo, jie perskaitė: „Petko 
Vasilevas iš KruŠarės kaimo, didvyriškai žuvęs mūšyje 
su fašistine žandarmerija“. Dimitrovas nusiėmė kepurę, 
nuleido galvą. „Štai dėl ko motinos ryši juodomis ska
romis,— atsiduso jis ir, išsegęs iš atlapo rožę, kurią iš
lydint jam padovanojo, padėjo paminklėlio papėdėje. At
sigręžęs jis išvydo piemenuką.

— Ar iš jūsų kaimo šis partizanas?
— Iš mūsų. Tai mano brolis.
Uždėjęs ranką ant berniuko peties, Dimitrovas užjau

čiančiai paklausė:
— Tavo brolis?
— Taip, mano brolis. Jį norėjo gyvą pačiupti, bet ne

galėjo. Tris valandas jis grūmėsi su žandarais. Pasibai
gus šoviniams, susisprogdino granata.

Piemenukas pasakojo skambiu vaikišku balsu, kaip 
pasakoja gerai išmoktą pamoką. Jam taip dažnai tenka 
pasakoti apie didvyrišką brolio žygį — juo didžiuojasi ne 
tiktai šeima, ne tiktai kaimas, bet ir visa apylinkė. Jaus
damas atvažiavusiųjų draugiškumą ir nuoširdų domėji
mąsi brolio likimu, piemenukas ėmė porinti savo kaimo 
kovos istoriją. Iš šio kaimo penkiolika išėjo partiza
nauti.
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Iš miško pasirodė žilas senukas, su didele piemens 
lazda rankoje. Bernaitis lyg ir sutriko, bet paskui dar 
karščiau ėmė pasakoti apie partizanų žygdarbius.

Į pokalbį įsiliejo senukas. Buvo jis labai šnekus. Di- 
mitrovas su bendrakeleiviais susėdo ant didžiulio sauso 
gluosnio kelmo. Senukas, pasirodo, buvo piemenuko se
nelis. Karo metais buvo jatakas,— partizanų ryšininkas. 
Po liaudies pergalės tapo vienas žemės ūkio kooperatyvo 
steigėjų savame kaime.

— Sunku buvo iki rugsėjo devintos,— kalbėjo senis,— 
ir badas, ir smūgiai, ir belaikė mirtis. . .

— O kaip dabar?
— Ar dabar? — pratisai pakartojo senis,-— dabar mes 

valdžioje, bet nemanyk, jog taip lengva valdyti.
Senis iš padilbų pasižiūrėjo į Dimitrovą ir pamokan

čiai tebekalbėjo:
— Valdžia,— pavojingas dalykas. Dabar visi spokso 

į mus ir zirzia: žiūrėsim, ką padarys komunistai; iki rug
sėjo 9-os jie visus kritikavo, sekė žmonėms pasakas apie 
laimingą gyvenimą. Pažiūrėsime dabar, kokius čia jie 
stebuklus padarys.

— Na, ir kaip? Ar gerai tvarkotės?
— Kaip čia tau pasakius! Gerai, bet dar ne taip, kaip 

reikėtų. Vis kas nors dar šlubuoja. Nemokam dar vado
vauti. Trūksta patyrimo. Štai, pavyzdžiui, kol ūkį sutvar
kėme, visko buvo. Tai tą užmiršome, tai to nepastebėjo
me, tai aną įžeidėme, tai šitą nuskriaudėme. . . Sunkiai 
ėjosi. O kai kur, žiūrėk, ir visai galų su galais nesudūrė- 
me. Sunku. Gerai, kad ten, viršūnėse, yra kam galvoti. 
O tai, tik žiūrėk, ir jau įklimpai. . .

•— Kas gi toks galvoja viršūnėse? — paklausė Dimit- 
rovas.

•—■ Kaip tai kas? Jį visi žino: Georgijus Dimitrovas. 
Duok, dieve, jam sveikatos. Be jo mes prapultume. Kol 
jis su mumis, kad ir kas būtų, mes nugalėsime.

— Geras vadas be gerų kareivių nieko nevertas,— 
paprieštaravo Dimitrovas,— tad tu, seneli, ne visiškai 
teisus.
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— Teisybę sakai,— sutiko senelis,— bet vis tiktai leng
viau ant dūšios, kai galime save nuraminti: palauksime, 
pasitarsime su draugu Dimitrovu, jis pasakys, kaip elg
tis, ką daryti. Arba vėl: palaukite, pasiskųsime draugui 
Dimitrovui, jis, kaip tėvas, mus išklausys. Antai prieš tre
jetą mėnesių apylinkės komitete susisuko sau gūžtą, kaip 
žmonės praminė, gubernatorius. Kišosi j mūsų reikalus, 
koliojo žmones, grasino, jėga vertė stoti j kooperatinį 
ūkį, šalino iš partijos. ..

— Ką gi jūs su juo padarėte?
— Parašėme draugui Dimitrovui.
— O jis?
— Atsakė.
— O toliau?
— Atsiskaitėme kaip priguli. . . Gubernatorius išlėkė 

čiaudėdamas. Kai mes jį pakratėme, pasirodė, kad po pa
dorumo kauke slėpėsi fašistinis snukis.. .

Senelis pasiuntė vaikį ganyti bandą, atsikosėjo ir vėl 
kalbėjo:

— Man regis, draugui Dimitrovui reikia dažniau savo 
žmones siuntinėt pas mus, prastuolius. Tegul atvažiuoja, 
pasižiūri, kaip mes gyvename, kaip dirbame. Tegul mūsų 
pasiklauso. Dažniau lankysis pas mus, mažiau darysime 
klaidų mes, taip pat ir jie. O nedarysime klaidų, geriau 
vadovausime. Taip aš galvoju. Ir jie, ir mes geriau va
dovausime.

— Teisingai, seneli,— atsakė Dimitrovas,-— betgi ir jūs 
privalote dažniau kreiptis į Dimitrovą, rašyti jam apie 
netvarką. Ir ne tiktai jam, bet ir partijos Centro Komite
tui. Taip. Be kovos nieko nelaimėsi, nieko nepasieksi. . .

Dimitrovas paspaudė senukui ranką ir nužingsniavo 
su draugais prie automobilio. Senelis palydėjo. Jam vis 
knietėjo paklausti, kas jie tokie, bet kažkodėl sarmatijo- 
si. Mašina išvažiavo. Atbėgo uždusęs berniukas su šu
niu, atsistojo šalia senelio ir pradėjo mosuoti ranka tol
stančiai mašinai. Dimitrovas, persisvėręs per langą, at
sakė jiems tuo pačiu. Už senelio ir berniuko tolumoje 
bolavo paminklas, paskendęs pavasario žalumoje...
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Tą dieną Dimitrovas ne kartą stabdė ant plento ma
šiną. Užsukdavo į laukus, kuriuose dirbo valstiečiai, klau
sinėjo apie gyvenimą, apie rūpesčius. Valstiečiai jam pa
sakojo apie viską. Kai tik atpažindavo jj, nenorėdavo 
išleisti.

Pakeliui esančiuose miestuose jis sustodavo, užeida
vo j fabrikus, šnekėjosi su darbininkais.

Visur, kur tik jis pravažiuodavo, likdavo šviesūs 
džiaugsmo pėdsakai, kildavo noras dirbti, veikti.

Ši ilgoka kelionė davė Dimitrovui daug gyvų įspūdžių 
apie liaudies gyvenimą, apie sunkumus, su kuriais susi
duria jauna respublika.

Vėliau, grįžęs į Sofiją, jis gaudavo daug laiškų, ku
riuose žmonės žadėjo dirbti dar geriau, dar energingiau. 
Atėjo laiškas ir nuo senelio piemens. Jis rašė, kad labai 
nustebo sužinojęs, jog kalbėjosi su Dimitrovu. „Kartu su 
manimi ir anūkėliu džiaugėsi visas kaimas“.

Skaitydamas laiškus, kurie plaukte plaukė iš visos 
šalies, Dimitrovas ne kartą galvodavo:

„Iš tiesų sunku valdyti, bet su tokia liaudimi galima 
padaryti stebuklus. . .“

Kartais Dimitrovas išeidavo pasivaikščioti sostinės gat
vėmis, užeidavo į gretimą kioską pirkti cigarečių, klau
sinėdavo kioskininką, kaip sekasi prekiauti, noriai patar
davo žmonėms, kurie kreipdavosi į jį. Jam buvo gera 
tarp žmonių. Todėl po ilgo varginančio darbo Ministrų 
Taryboje jis taip mėgo pasivaikščioti ten, kur daug žmo
nių, stengdamasis likti nepastebėtas.*

Sykį vasaros vakarą, po ilgai trukusio posėdžio, jis 
nuėjo į Laisvės parką. Buvo vėsoka. Jiedu su draugu 
žingsniavo plačia alėja. Alėja juos atvedė prie ežero, 
apšviesto įvairiaspalvių šviesų. Iš restorano, esančio sa
lelėje, sklido muzika. Sj vasaros vakarą viskas alsavo 
džiaugsmu: ir žvaigždėtas dangus, ir gaivus vėjelis, ir 
mažos bangelės, besiplakančios į krantą, ir šviesos, ir 
muzika.

* Dimitrovas buvo visada labai kuklus. Sužinojęs, kad Liaudies 
susirinkimo rūmuose pastatyti jo ir Kolarovo biustai, jis, pareikalavo 
tučtuojau juos nuimti, pareikšdamas Liaudies susirinkimo biurui, kad 
„tai grubi klaida“.
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— Užeikime trumpam,— tarė Dimitrovas savo bend
rakeleiviui, rodydamas j mūrinį tiltuką. Esantis sode res
toranas buvo sausakimšas. Sunkiai jie rado laisvą sta
liuką. Priėjo kelneris, iš įpročio išsitraukė knygutę, pa
siruošęs užsakyti, ir staiga pritrenktas sušuko:

— Atsiprašau, jūs draugas Dimitrovas?
— Taip, prašom du bokalus alaus!
Kelnerį išgirdo žmonės. Prie gretimų staliukų pra

dėjo šnabždėtis. Greitai visi sužinojo, kad restorane — 
Dimitrovas. į jo staliuką nukrypo visų žvilgsniai, o kai 
kurie įsidrąsino prieiti ir pasisveikinti. Nežinia iš kur 
atsirado mergaitė, su didele rožių puokšte.

— Priimkite šias rožes, draugas Dimitrovai!
Dimitrovas nusišypsojo, paėmė puokštę, pasigrožėjo,

paskui ištraukė vieną rožę iš puokštės ir padovanojo ją 
mergaitei. Pasigirdo plojimai. Jis ėmė dalyti rožes jį ap
supusiems žmonėms. Likus vienai, tarė:

— Šitą leiskite nunešti savo žmonai.
Tą vakarą jis buvo nepaprastai laimingas.

Iš visos šalies lankėsi pas Dimitrovą darbo žmonių 
pasiuntiniai, norėdami papasakoti apie savo gyvenimą, 
apie sunkumus, kurie pasitaiko jų kelyje, gauti jo pata
rimų. Visus jis priimdavo, su visais maloniai šnekėdavo
si. Darbininkams jis sakydavo:

— Tikras spartuoliškas darbas ir tikras lenktyniavi
mas bus tada, kai gaminama vis daugiau ir geresnės pro
dukcijos.

Valstiečiams sakydavo:
— Mūsų kaimas turi tapti kultūringu ir pasiturinčiu, 

nes nuo to daugiausia priklauso Bulgarijos pažanga ir 
suklestėjimas.

Mokslininkus ir menininkus jis įspėdavo nuo buržua
zinės ideologijos, formalizmo ir dekadentizmo.

Moterims jis sakydavo:
— Veikliai ir sąmoningai moterims nedalyvaujant ša

lies valdyme, visuomeniniame ir politiniame, ūkiniame ir 
kultūriniame gyvenime negali būti tikrosios demokrati
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jos, negali būti tikrosios pažangos, negali būti liaudis 
laiminga.

Jaudinantys buvo jo susitikimai su vaikais. Su jais jis 
kalbėjosi bet kada laisvalaikiu, nepaisant, kaip jis bebūtų 
pavargęs.

Labai įdomus atsitikimas buvo vienų vasaros atosto
gų pradžioje. Vieno tolimo pasienio pionieriai atvyko į 
sostinę paviešėti. Keletą dienų jie vaikštinėjo po muzie
jus, apžiūrinėjo įžymiausias sostinės vietas. Viskas juos 
džiugino ir stebino. Bet širdyse ruseno slapta svajonė, 
kuriai dar neteko išsipildyti •— pasimatyti su Georgijum 
Dimitrovu. O susitikti su Georgijum Dimitrovu jie labai 
norėjo. Mokytojas, lydėjęs pionierius, pranešė Ministrų 
Tarybos sekretoriatui apie savo globotinių norą. Dimit- 
rovas perskaitė laišką, pagalvojo:

— Negaliu priimti, labai esu užimtas.— Pasklaidė ka
lendoriaus, esančio ant stalo lapelius, pažiūrėjo, kas su
žymėta padaryti kiekvieną dieną, atsiduso ir pakartojo: — 
Tiesiog fiziškai neįmanoma. Pasakykite, kad negaliu pri
imti. Tegul man atleidžia.

Rytojaus dieną vaikai atsiuntė kitą laiškelį: „Jeigu 
draugas Dimitrovas šiandien esate užimtas, tai mes pa
lauksime iki rytdienos. Jeigu bus užimtas ir rytoj, mes 
pasiliksime Sofijoje dar vienai dienai. Mes lauksime tok 
kol jis turės laiko ir priims mus“.

Perskaitęs laiškelį, Dimitrovas nusikvatojo:
— Nugalėjo! Šiandien 8 valandą vakare priimsiu!
— Paskirtu laiku pionieriai sugužėjo į Dimitrovo na

mus. Lygiai aštuntą valandą atėjo Dimitrovas — besišyp
santis, linksmas. Vaikai pasitiko jį daina. Jie dainavo 
apie pasieniečius ir socializmo kūrėjus, apie jaunystę ir 
laimę gyventi tokioj laisvoj šaly, kaip Bulgarija. Baigus 
dainuoti, Dimitrovas pakvietė svečius į kitą salę, kur jų 
laukė mažasis Boiko ir Roza Dimitrova. Boiko tėvai — 
partizanai — žuvo kovodami prieš fašizmą, ir Dimitrovas 
jį įsūnijo. Čia už didelio stalo, apkrauto įvairiais skanės
tais, užsimezgė kalba.

—• Aš nemėgstu silpnų,— kalbėjo Dimitrovas,— nepa
kenčiu tinginių ir bailių. Man patinka drąsūs, teisingi,
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kurie gerai dirba ir mokosi. Jūs privalote būti tokie, kaip 
tarybiniai pionieriai.

Jis papasakojo apie tarybinių pionierių gyvenimą, su 
kuriais jis buvo susitikęs, gyvendamas Tarybų Sąjungoje. 
Papasakojo apie jų žygdarbius Tėvynės kare, apie lai
mėjimus moksle, meilę mokslui, apie jų drausmingumą.

Jau baigėsi vasaros vakaras, o svečiai vis dar nesi- 
skirstė. Vėl pasipylė dainos, ir jaunieji artistai deklamavo 
eiles...

| SOCIALIZMĄ

Viena po kitos griuvo užtvaros, buvo šalinamos kliū
tys kelyje j socializmą.

Nuo 1944 metų rugsėjo mėnesio iki 1945 metų spalio 
mėnesio Dimitrovas siuntinėjo iš Maskvos j Bulgariją 
laiškus, patarimus, rekomendacijas, kurios vėliau buvo 
sudėtos į knygą „Georgijus Dimitrovas — Tėvynės fronto 
Bulgarijai“. Dabar jis gyveno tarp pačios liaudies — pats 
vairavo valstybės laivą.. .

1946 metų rugsėjo 15 dieną Bulgarija buvo paskelbta 
Liaudies Respublika.

Tų pačių metų lapkričio 22 dieną Dimitrovas buvo 
paskirtas vyriausybės vadovu. Sustiprėjo šalies vidaus ir 
tarptautinė padėtis. Buvo pasirašyta taikos sutartis. Pa
sirašytos draugystės ir bendradarbiavimo sutartys su liau
dies demokratijos šalimis. Pasirašyta draugystės, bend
radarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutartis su didžiąja 
Tarybų Sąjunga. Draugystė su Tarybų Sąjunga, pabrėž
davo Dimitrovas, Bulgarijos liaudžiai reikalinga, kaip sau
lė ir oras kiekvienai gyvai būtybei.

1947 metų gruodžio 4 dieną Didysis liaudies susirin
kimas priėmė naują Bulgarijos konstituciją. „Si nuosta
bi konstitucija,— kalbėjo Georgijus Dimitrovas,— parašy
ta mūsų didvyriškos ir laisvę mylinčios liaudies krauju. . . 
Naujoji konstitucija, įtvirtindama liaudies demokratijos 
principus, padeda mūsų šalies visuomenės vystymuisi“.

Roja kojon žengė su juo liaudis — su savo draugu, bi
čiuliu, mokytoju ir vadovu — j trokštamą išsigelbėjimo ir
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laimės krantą. Jis nežinojo nuovargio, neleido veltui lai
ko, nes per penkiolika dvidešimt metų, kaip pats buvo 
sakęs, Bulgarija turi padaryti tai, ką kitos tautos padarė 
per šimtmečius. Jo padėjėjai buvo emigracijos draugai, 
kovos prieš fašizmą veteranai, naujo gyvenimo kūrėjai. 
Tarp jų buvo ir jo jaunystės bičiulis Vasilas Kolarovas. 
Dimitrovas ir Kolarovas — dvi pavardės, amžiams susie
tos su naująja Bulgarijos istorija, su Bulgarijos Komu
nistų partija.

1948 metų gruodžio 18 dieną Liaudies teatre susirin
ko partijos V suvažiavimo delegatai. Čia atvyko seni 
kovotojai prieš fašizmą, partizanai ir partizanės, žmonės, 
carizmo laikais sėdėję kalėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose, Tėvynės karo dalyviai, spartuoliai ir spartuolės, 
darbininkai ir darbininkės, valstiečiai ir valstietės, visos 
šalies darbo žmonės. Iškilmingai plazdėjo raudonų vė
liavų šilkas.

. . .  Į tribūną pakilo Georgijus Dimitrovas. Jis buvo dar 
labiau pražilęs, pasenęs. Veidas — šiek tiek paraudęs. Bet 
jo akys vis tebeliepsnojo turtingo ir audringo gyvenimo 
ugnimi. Jam ėjo šešiasdešimt šešti metai. Jo praeityje — 
visa epocha. O prieš jj — nauja Bulgarijos liaudies isto
rijoje epocha — socializmo epocha.

Dimitrovas pradėjo savo pranešimą partijos V suva
žiavimui.

— Draugai delegatai! Bulgarijos darbininkų (komu
nistų) partija, kurią, aš neabejoju, šis suvažiavimas vėl 
pavadins Bulgarijos komunistų partija, kūrimosi užuo
mazga tolimoje praeityje.. .

Mūsų partija išaugo, nuolat kovodama prieš svetimas 
smulkiaburžuazines ir buržuazines įtakas, kovodama už 
jaunos darbininkų klasės apvalymą, už savarankišką kla
sę, kaip savarankiškos visuomenės jėgą, su savo ideolo
gija ir savo organizacija.

Dimitrovas šiame istoriniame suvažiavime kalbėjo il
gai, visą dieną, suprasdamas, kad prasideda naujas pus
lapis jo tautos istorijoje.

— Dabar, kai mūsų partija yra valstybės priešakyje, 
kai jos nariai užima atsakingus, svarbiausius postus, kai
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jos autoritetas neregėtai išaugo, kai mūsų šalies darbo 
žmonės yra pasiryžę eiti kartu su mūsų partija, laikytis jos 
generalinės linijos, kaip visa tai ypač ryškiai pademonst
ravo vakarykštė Sofijos darbo žmonių manifestacija, mū
sų organizacijų ir jų vadovų vaidmuo yra lemiamas. 
Dabar mūsų partijos vadovai — tai žmonės, labiausiai at
sakingi už trūkumus, apsileidimų ir klaidas. Nuo mūsų par
tijos, nuo jos kadrų darbo priklausys, ar sėkmingai bus 
įgyvendintas mūsų sąlygomis didžiulis uždavinys'— liau
dies ūkio vystymo penkmečio planas ir kiti svarbūs suva
žiavimo nutarimai.

Jis kalbėjo labai nuoširdžiai:
— Draugai! Mes neturime jokių iliuzijų — mūsų par

tijoje neatsiras tokių partinių draugų, kurie susikurtų to
kias iliuzijas — kad kelias, kuriuo eina mūsų partija, bus 
lygus, kaip prieš Liaudies Rūmus ar Ministrų Tarybą esan
tis grindinys. Mes žinome, kad šis kelias sunkus, dyg
liuotas, bet jis yra vienintelis išsigelbėjimo kelias darbi
ninkų klasei, liaudžiai, mūsų šaliai. Mes,— tebekalbėjo 
Dimitrovas,— suprantame, kad mums dar teks įveikti 
daug sunkumų. Bet mes taip pat manome — ir mūsų liau
džiai tai gerai žinoma,— kad, kaip jau įrodė mūsų par
tija, vykdydama savo istorinę misiją, ji nebijo sunkumų. 
Mūsų partija taip pat įrodė, kad ji moka įveikti bet ko
kius sunkumus, kokie jie bebūtų dideli ir kas juos sukel
t ų — ar mūsų vidaus, ar užsienio priešai.

Dimitrovas žiūrėjo į salę, o jo žvilgsnis buvo kupinas 
pasitikėjimo savo liaudimi, kupinas meilės jai.

JIS NEMIRĖ

„Bulgarijos Komunistų partijos Centro Komitetas ir 
Bulgarijos Liaudies Respublikos Ministrų Taryba prane
ša, kad susirgus Komunistų partijos CK Generaliniam 
sekretoriui ir Bulgarijos Liaudies Respublikos Ministrų 
Tarybos Pirmininkui draugui Georgijui Dimitrovui, jis 
leidžiamas atostogų. Šiuo metu draugas Dimitrovas gy
dosi Tarybų Sąjungoje“.
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Sis trumpas ir santūrus pranešimas, pasirodęs Bul
garijos spaudoje kovo mėnesio rytą, kaip šiurpas nukrėtė 
visą šalį.

Gydymasis... Poilsis. . .
Barvichos sanatorija pritūpusi vidury pušyno, Pamask- 

vyje. Šioje sanatorijoje ilsėsis ir gydysis Dimitrovas. Il
sėsis! Pirmą kartą savo gyvenime. Tai labai neįprasta. 
Štai ant jo staliuko atsiranda knygų, laikraščių, vėl jis 
pradeda dirbti, rūpintis. Jo mintys, jo širdis, jo siela 
nuolat ir visados Bulgarijoje, tėvynėje. Jis žino, kiek daug 
sunkumų pastos jai kelią, pereinant į naują gyvenimą. 
Tėvynė taip pat rūpinosi juo, jaudinosi dėl jo. Kasdieną 
laiškai, sveikinimai, linkėjimai greitai pasveikti. Sanato
rijoje, jo kambaryje nuolat žydėjo gėlės, atsiųstos iš Bul
garijos.

Senas Dimitrovo bičiulis Vasilas Kolarovas jam rašė:
„Brangus Georgijau, mano nuoširdus ir artimas drau

ge, su kuriuo man teko dalytis mūsų šlovingosios parti
jos kovos kelyje ir dideliais džiaugsmais, ir sunkiais iš
bandymais, ir mirtinais pavojais, dabar mes visi galvoja
me apie tave. Geriausias vaistas nuo bet kokios ligos — 
tai ryžtas gyventi, dirbti liaudies laimei, tėvynei ir idealų 
įgyvendinimui. O tau šito ryžto netrūksta. Todėl mes su 
Cvetana tvirtai tikime, kad greit pasveiksi ir grįši į at
sakingą vadovaujantį postą“.

Tačiau mirtis grėsmingai artėjo.
1949 metų liepos 2-oji diena. Tarybų Sąjungos Komu

nistų partijos Centro Komitetas pranešė liūdną žinią: 
„Barvichos sanatorijoje, prie Maskvos, mirė žymiausias 
tarptautinio darbininkų judėjimo veikėjas, Bulgarijos liau
dies demokratinės respublikos Ministrų Tarybos Pirmi
ninkas, Bulgarijos Komunistų partijos Centro Komiteto 
Generalinis sekretorius, mūsų draugas ir brolis Georgijus 
Dimitrovas“.

Buvo liūdna vasaros diena. Žliaukė lietus. Liaudis at
sisveikino su savo bičiuliu ir mokytoju.

.. .Gedulo vėliavos Maskvoje, gedulo vėliavos Prahoje, 
Varšuvoje, Budapešte, Bukarešte. Pasaulis atsisveikino 
su legendiniu kovotoju, kuris pirmas sudavė moralinį-
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politinį smūgį fašizmui. Laikraščiai su gedulo rėmais. 
Per radiją transliuojama iškilmingos liūdnos melodijos. 
Užgeso Georgijus Dimitrovas.

Gedulo traukinys nuo Maskvos iki Sofijos skendėjo 
gėlėse, buvo apgaubtas vėliavų, jį sutiko ir išlydėjo dau
gybė darbo žmonių. Valstiečiai liovėsi dirbę laukuose, 
darbininkai sustingo prie savo staklių, o gamyklų, fab
rikų ir garvežių sirenos ūkė ilgai ir gūdžiai.

Sofija, jo didvyriškoji Sofija, kurioje jis užaugo ir 
įsijungė į revoliucinį darbą, skendėjo gedulo vėliavose. 
Per penkias dienas miesto centre darbininkai pastatė di
dingą Mauzoliejų. Čia, prie Mauzoliejaus sienų, įvyko 
iškilmingas gedulo mitingas, kuriame dalyvavo viso pa
saulio komunistų partijų delegatai. Čia, priešais Mauzo
liejų, savo širdimi visa Bulgarija. . .

Pliaupė lietus...
Nenutrūko žmonių srovė prie baltamūrio Mauzoliejaus 

Laisvės aikštėje. Čia, jo papėdėje, buvo dedami vainikai, 
kaip liaudies meilės simbolis, kaip priesaika tvirtai eiti 
į socializmą.

Dimitrovas nemirtingas savo išauklėtos partijos ir liau
dies darbuose. Jis ilsisi Mauzoliejuje ir kartu gyvena 
audringuose žmonių žygdarbiuose. . .
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