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' Sovietų Sąjungos pastangos prievarta^paslAmtt tremtinius urmu - 
nuėjo’niekais o Dabar sovietai stengiasi išvilioti tremtinius pro užpaka
lines duris po vieną. Tam reikalui sustiprino propagandą, kad patys trem
tiniai savo noru grįžtų. Jų agentai3 kaip toji lapė medyje tupinčiam 
strazdui, loja visokių pažadų. Specialiai tremtiniam leidžiamame iš Vilnį~.vj 
laikraštyje "Tėvynės balse", Paleckio brošiūrėlėse, Paleckio-Gedvilo atsi
šaukime nuolatos kartojami šie tvirtinimai:

’1) Esą dvejopų DP: karo nusikaltėliai ir dorieji Dr. Karo nusikaltė
liai sukurstą doruosius nesusipratėlius bėgti, dabar kurstą emigruotu ir 
negrįžti. Visų didžiausias karo kaltininkas ir "tautos išdavikas" tš.1 prof. 
K.Pakštas. Dorieji norį grįžti, tik jiems anie nusikaltėliai neleidžią.

Šio tvirtinimo tikslas aiškus - sukurstyti tremtinius vienus prieš 
kitus; suorganizuoti "klasės", kad jos.savo tarpe kovotų ir vieni kitus 
suėstų. Sovietų propaganda, dabar siundydama "liaudį" prieš inteligentus, 
daro šias klaidas: viena,"inteligentai" liaudies nekurstė bėgti, nes kurs
tymam nebuvo nei laiko nei reikalo; antra, inteligentai nekursto emigruoti; 
priešingai, jie įspėja apie grosiančius pavojus; trečia, sovietai žino,kad 
tremtiniam nereikia jokių kurstytojų, kad jie užtenkamai sąmoningi’, patys 
apsisprąpti, bet jie taip tvirtina, žinodami, kad reikia kam nors suversti 
atsakomybę už sovietų nepasisekimus.

Jeigu ieškoti kaltininkų, kas paskatino tremtinius bėgti, sulaiko 
juos nuo grįžime, tai pirmiausia tie, kurie išgabeno šimtus tūkst«nėių iš 
Lietuvos į Rusiją ir kurie dabar tebegabena. įsakymus davė Dekanozovas, 
Višinskis, juos pasirašė Paleckis ir Gedvilas., Tai tie patys, kurie viena 
ranka siunčia į Rusiją, antrąja moja esantiems Vokietijoje...-

' 2) Visiems, kurie tik grįšią, būsią visi nusikaltimai dovanoti. Jie 
apsigyvensią ten,, kur gyveną, ir darbą dirbsią pagal savo specialybę.

■ Šiuo tvirtinimu norima pataikyti tremtiniams į pačią širdį - susi
grąžinti buvusį gyvenimą.

L Ar pažadas-sugrąžinti buv.gyvenimą gali būti ištesėtas? Deja, juk 
tada bolševikai prisipažintų, kad geriausias gyvenimas buvo prieš jų 

<viešpatavimą. 0 juk bolševikai sakosi atėję atnešti geresnio gyvenimo - 
"rojaus". Taigi į tą patį sugfrąžinti jiem ir nevalia. Antra, kas patikės, 
kad Peleckis su Gedvilu gali pažadus išteęėti, jeigu jie tik NKVD klusnūs 
tardai! Ką jiem įsako, tą jie ir daro. Juk net pirmas Paleckio atsišaukimas 
iš -pradžių buvo platinamas tarp tremtinių rusų kalba, o tik paskiau pasi

rodė lietuviškai. x ['Lozoraičių' *
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O j igu p-.'.žr.ddtu Molotovas, vStalinas? Dcja;savo pažadu jie yra 
daugiau sulaužę negu ju>» ”paskel’Bę7 Nestik"Lietuvai duotus pažadus su
laužė - ir Amerikai ir Anglijai... Buvęs JV ambasadorius Maskvoje Bulli- 
tas savo knygoje išskaičiuoja sutartis ir tarptautinius įsipareigojimus, 
kuriuos sulaužė Hitleris ir Stalinas. Pirmasis 26, antrasis 23.

Pagaliau - kaip gali dovanoti nusikaltimą nekaltiesiem gat^s nu- 
Tiesa, NUrnbergo teisme teisėju ir kaltintoju togom.buvo 

apsisiautę Ir smerkiamojo nusikaltimo dalyviai, teisiamųjų nusikaltėliu 
bendrininkai. Už tat ir žinom, kaip jie stengėsi būti kuo aštriausi,kuo 
žiauriausi. Kas patikės, kad tie ciniški teisėjai ir nekaltame neras 
didžiausio nusikaltimoI Kuo gi buvo nusikaltę anie šimtai tūkstančiu, 
kuriuos pasmerkė 6-10 metu sunkiesiem derbam? Kodėl tiem nedovanoja ir 
negrąžina? . . (

5) Daugel tremtiniu esą jau grįžę ir dąbar laimingai namie gyveną. 
Tam reikalui "Tėvynės balsas” sumini ir kelias pavardes. Tarp ju ir ar
tistės Dauguvietienės. . : ■

Tie grjžusieji, kurie giria dabartini savo gyvenimą, kiekvienas 
rado reikalo pažymėti, kad būdami tarp tremtiniu jie nedoru žmonių buvę 
atkalbinėjami nuo grįžimo, persokiojami; jiem būdavę neleidžiama sovie
tinio radijo klausytis, kiti buvę mušami už tai, kad panorę grįžti... 
Visi žinom, kad tai melas.

Šitas melas galėjo atsirasti dvejopu būdu. Arba NKVD- jiem diktavo, 
ką turi įrašyti, ^rba jie davė suprasti, kad tuo, ką jie rašo apie lai
mės kalnus Lietuvoje, reikia tiek pat tikėti, kaip ir apie norinčiu grįžti 
persekiojimus, t.y. reikia suprasti priešingai.

Artistės Dauguvietienčs pareiškimas vertas ypatingo dėmesio. Iš 
pereinamojo lagerio ji nuvykusi Berlyno apžiūrėti..., automobiliu. Pasi- 
stebėkit, repatriantė automobiliais po Berlyną važinėja... Tai, matyt, 
būta ne paprastos repatriantės, o... ’’artistės”, tam tikrą rolę vaidinu
sios. Tatai jau buvo pastebėta čia, tremtyje.

Tokie Paleckio - Gedvilas argumentai už grįžimą. Prieš juos pri
imant ar atmetant reikia, kad Paleckis su Gedvilą duętu papildomu paaiš
kinimu: ’ .

1) Ar jie tokius pat atsišaukimus išleido į tremtinius, esančius 
Vorkutoj, Kazachstaner Altajuje ir visoj plačioj Rusijoj?

2) , Ar jie taip pat pasmerk*, tuos, kuriu dėka aniem lietuviam buvo
suardytos šeimos, kurlę buvo išrauti ir teheraujami iš savo tėvynės ir 
lig šiol negrąžinami? ‘ .

3) Jeigu jau sovietiniame rėžime taip šaunu gyventi, tai kodėl iš
jo pabėgo kroatu Mačekas., bulgaru Dimitrovas, Vengru ftagy, Varga, Pfėiferia 
lenku MykolaiAikas, Popelis? z '
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Ar nuo gero gyvenimo ir La imės^čmž-jcaskut 1 nf >>1.r lai kai s su di
džiausiais pavojais gyvybei—bėgti žmonės iš Lenkijos, iš arvletų-okupuotoa^ 
Vokietijos, Suomija į Švediją, kad švedai net buvo priversti atidaryti 
pereinamąjį lagerį?

4) Anglj^-af i daliom žiniom, ligi spaliu mėn. 100..000 vokiečių ne-.- 
legaliai perėjo iš sovietą zonos į anglą zoną. Gal pasakytą Paleckis su 
Gedvilą, ar daug vokiečiu iš vakariniu zoną perbėgo į sovietine zoną?

Jeigu sovietą karininkei perbėga į amerikoną ar apskritai vakarines 
zonas, jeigu net sovietą ryšio karininkai atsisako grįžti į sovietus,td 
ar daug amerikiočią karią perbėga pas sovietus, į tą laimingą gyvenimą - 
kuri Paleokio-Gedvllos lupom siūlo NKVD? 1

Kodėl taip Paleckis su Gedvilu ’’stcravc jasl”, kodėl taip visa so
vietą diplomatija ir aparatas įkinkytas DP grąžinti jei ne piktinu, tai 
gerumu,' jei ne prievarta, tai priviliojimu, gali Paleckis neatsakyti! Jau 
yra pasisakąs pats Višinskis pirmoje JT sesijoje:

"Tarybinė valdžia DP klausimu negali būti neutrali... Mes čia neno
rime laikytis jokios tolerancijos, nes ji mum per brangiai kaštavo”. Jo 
žddžiais, paprasčiausias pabėgėlis esąs pavojingas sovietinei taikai, nes 
šitas pabėgėlis skleidžiąs mintį, priešingą sovietiniam komunizmui, n paga_ 
J.K.Dulles, apšaukto dabar karo kurstytoju, žodžius, sovietą akim, taika 
ir saugumas gali būti įvykdyti tik sunaikinus visą antisovietiškal nusista* 
šiušią visuomenę (Life,3.6.1946).

Ola yra tikroji priežastis, kodėl sovietą meška dabar pavirto lape, 
atbėgusia prie medžio, kuriame tūno DP.

Kada ir kaip lapės pavirsta vilkais, atskleidžia sovietą buvusio 
pareigūno pasakojimas,, kurį toliau spausdiname.
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SOVTETICA
Sovietą instrukcijos akcijai tarp DP

Vienas Sovietą Sąjungos ryšio karininkas iš savo tar
nybos ir iš Scv.S-gos priklausomybės pabėgęs pareiškė apie’ 
instrukcijas agentams tarp DP;

*.š neatmenu atskirą skaidą, faktą ir kitą specifiniu kalbamojo ype 
tingai'svarbaus dokumento dalyką, todėl minėsiu tik tai, kas ypatingai 
įstrigo atmintin. Turiu prisipažinti, kad aš asmeniškai visada buvau nusi
statęs prieš žmones, kurie be ypatingo pagrindo palieka save tėvyne.Tou-. 1 
dažnai eau vaikąs prieš savo širdies balsą ir visada aukščiau visko stačia 
sevietą vyriausybės ir partijos interesus, paaukodamas jiems dešimt geriau 
šią savo amžiaus metą. Tačiau širdies gilumoj man visada būdavo koktu ir 
pik^a dėl provokaciniu metodu, kuriuos įneša menkystos ir karjeristai, įsi 
brovę į Sev.S-gos aukščiausius valdžios organus.

Instrukcija buvo parašyta rašomąja mašinėle ir adresuota pareigū
nams agronomams sovietinėj Vokietijos okupacinėj zonoj. Kol nebuvau susi
pažinęs su tuo dokumentu, aš nežinojau, kokius ’’sėjos” ir ’’derliaus nuė
mimo” darbus dirba manasis ’’agronomas” ..kurio kabinetas buvo šalia manojo. 
Dokumento turirys buvo maždaug toks.
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Anglu ir amerikiečiai vyriausios vadc^vL-’Ą ir jų 
tižiam! net prancūzai vis vįlkina sovietų piliečių. repertsdšoijų; ;lar —’
giau, atrodo, kad šis klapsimas niekai nebus \šaprųstas mūsų naudai. Dėl 
to būtina sustiprinti operacinį veikimu emigrantu užnugary ir visu^mobi
lizuoti senąja! ir naujajai emigracijai demoralizuoti 'razloženije), 
ypatingai britu zonoj* Tuo reikalu būtina susirikti su musu pasienio sar
gybų grupių viršininkais ir ju politiniais vadovais. Tam tikslui reikia 
panaudoti musu tarnybų jau turimus su liaudies priešais ryšius, kurie 
buvo minėti ankstybesnėj instrukcijoj.. Bei; kuria, kaino, bendradarbiais rei
kia Įtraukti mūsų bendraminčius vokiečiu komunistus, rusų(?) kilmes vo
kiečius. Lenkijos bei Baltijos vokiečius, taip, pat spekuliantus - perei
nančius per siena ir nueinančius i sąjungininku zonas. Atskirais atsiti
kimais nedraudžiama panaudoti presija.prieš naciu partijos narius, mokan
čius ukrainiškai ir rusiškai ir -kurie gali būti mums naudingi. Dar sykį 
kategoriškai pabrėžiama, kad klękvibno agento šeimų turi būti musu z?nos 
geografinėj teritorijoje Pagrindiniai darbo principai’ yra šio:

1. Palaikyti ir visais būdais kurstyti religinę. ir materialine nesan
taika tarp pabėgusiu musu buv->piliečiŲ.o Tai, ka esam pasiekę., mūsų 
jokiu būdu nepatenkina. Būtina paaštrinti santykius tarp "Rytų" ir 
"Vakarų”, tarp "jaunųjų" ir ’’senųjų’'- ir 1.1. Mums dar nėra pasiseku . 
pasiekti to, kad tai pastebėtu sovietu vadovaujamieji organai.Kad 
pabėgėliai pradėtu pasitarnauti mūsų užsieniu politikos reikalams, 
reikia dar labiau sukurstyti antagonizmu tarp pabėgėliu politiniu 
grupių, stengtis paaštrinti jų santykius jų pačiu spaudoj, gyvenimo .

• ir veikime. Jų prieš mus vedamu kgvu reikia paversti’kcva tarp jų 
pačių, stengtis į jų įtraukti mases; nepaisant sunkumų ir rizikos 
būtina paraližuoti emigrantų kultūrini veikimu. Tam reikalui į mm© 
karybų traukti nepajėgius, negabius žmones, kad jie tuščiai eikvotų 

... pąpierį; emigrantų spaudu užversti mums nekenksmingais-rašiniais, 
tuo pat laiku rasti žaibolaidįr^htikomunistinei veiklai sukarstant 

, aitrių kovų tafp ’’talentingųjų” -ir "nepajėgiųjų",.
2. Būtina organizuoti didžiulius skandalus, kad svetimšaliai Įsitikintų, 

jog dabartiniai emigrantų kultūriniai laimėjimai lygūs nuliui. Tuo 
atžvilgiu vyriausios varLovybės duotieji nurodymai dar toli gražu 
neišpildyti.

3. Padidinti nesantaika tarp katalikų ir stačiatikių bažnyčių. Tam dera 
sumaniai išnaudoti buv.Lenkijos piliečių aukščiausius jausmus ir 
pasiekti, kad katalikai su stačiatikiais susikirstu ne vien bažny
čios, bet ir užbažnytiniuoso reikaluose. Tat būtų svarbu ne tik’emi
grantams skaldyti, bet tai atsilieptų ir mūsų vidaus politikoj - 
kataliku ir stačiatikiu sulydyme. ,uitra vertus> labai gera būtų 
emigrantus juodinti Kanados, Brazilijos ir Argentinos darbininkų akyse 
kur juos norima jsilelsti. Kitus nemažiau svarbus punktas yra gmi- 
grantų ūkinė padėtis. Mes privalom skatinti nusikaltimus stovyklose, 
turim ton organizuoti savo tinklą, stengtis paimti stovyklas visiš- 
kon sava žinion. Mūsų agentai turi pasidaryti sandėlių buhalteriai, 
komendantai, bei kiti atsakingi pareigūnai ir amerikoniškų produktų 
elkvojipic būdu... Panaudoj ant mūsų vokiečių draugus, reikia aprūpinti 
tuos žmones pinigais, drabužiais, svaiginamaisiais gėrimais. Visom 
priemonėm reikia kurstyti nepasitikėjimų tarp vadovybės ir kitų sto
vyklos gyventojų, išnaudojant stovyklos vadovybės ir policijos ne
teisingumų, reiklu numušti nuotaikų tinkamiem asmenim ir praskinti 
kelių i vadovybę mulkiams, kuriuos galima būtų panaudoti mūsų tik
slam. Privalu sukurti nerimo ir nevilties padėtį, keliant tarp emi
grantų sų.myšio nuotaikų. Pagrindinį čemerį kreipti į sųjungininkų 
okupacinių pajėgų ir emigrantų santykių aštrinimų. Ta linkme mūsų, 
agentūra turi parodyti daugiau išradingumo. Reikia įtikinti sųjun- 
gininkų peelicijų, kad didžiausi nusikaltėliai ir nusižengėliai yra 
kaip tik tie emigrantai. Amerikiečių ir britų policijų reikia nenu
ilstamai niut<dJdjiėtl_prijaš_^t<>vykliugyyexrt^<jup Plūkia—stongiis.
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kad draugiški emigrantu ir ju užsieniu globėju santykiai pavirstą ' 
nesutaikoma neapykanta- Panaudojant .visas priemones ir jėgas per 
trumpiausi laiką reikia pasiekti tokią padėtį, kad kiekvienas emi
grantas į sąjungininkus žiūrėtu kaip i savo pikčiausius priešus.
Tai patys svarbiausi to dokumento motyvai. Aukšė.vadovybės virši

ninkas pabaigoj prideda paliepimus, lieėifcančius pabėgėliu politiniu grupių 
leidinius Vokietijoj, Italijoj ir Prancūzijoj;

1. Daryti visa, kad emigrantu vedama tuose leidiniuose kova pavirstu 
tautinė tikra to žodžio prasme - kad būtą kurstoma neapykanta tarp 
rusu ir ukrainiečiu, ukrainiečiu ir lenku ir t.t. -

2. Kompromituoti emigracijos laikraščius ir žurnalus; tai darant tu-* 
rėti galvoj, kad kiekvienas prievarta tėvynėn grąžintas emigrantas 
bus mums ypatingai vertingas ne tik teismo reikalams ar atstatymo 
darbams, bet ir turint prieš akis, kad tai mums bus itin vertinga 
mūsų budimojoj kovoj su Vakaru imperializmu.
Toks trumpai yra tos "instrukcijos agronomam" turinys, su kuria aš 

susipažinau dar būdamas sovietu pareigūnas. Būtu vertinga, jeigu tai pa
dėtu mum, mano tautiečiam susipažinti su tais neregimais pavojais, kurie 
mum gresia iš tu žmonių, nuo kiriu jūs ir aš čia pabėgom.

Kįek^yventoįu^SS^degortavo
Šveicaru laikraštis "Die Wochenzeitung" spaliu 25 d. įsidėjo Dr. 

Eugen Th.Rimli instruktyvą straipsnį su duomenimis Sovietu S-gos suorga
nizuotai tragedijai pavaizduoti;

"Jau du pasauliniai karai buvo vesti laisvės ir-tautu apsisprendimo 
vardu. Ir vis dėlto nori atrodyti, kad kraujas buvo veltui pralietas, 
nes - tik pasidairykim po pasaulį: vėl "dešimtys tautu ir genčių skundžia
si, kad sutrempiama ją laisvė, kad išprievartaujamas ju savitas gyvenimas, 
ju gyventojai išgabenami ir apiplėšiami.

Nebus pasauly ramybės, kol prieš tokius dalykus leidžiančią tvarką 
nesukils visu laisvųjų sąžinė. Jie turi reikalauti, kad politikai veiktu 
ne pagal jėgos, bet pagal moralės požiūrius. Negalima iškilmingai skelbti 
Atlanto chartos, kuri kiekvienam asmeniui šioj žemėj žada laisvę nuo baimės 
ir skurdo, ir kartu "dėl geru diplomatiniu santykiu" užmerkiamos abi akys, 
kai milijonu žmonių laisvė ir gyvybinės teisės mindomos po kojomis. Nega
lima Europoj penkeris metus kovoti su tironija ir po to spalvotosioms Azi
jos ir Afrikos tautoms nedurti teisės į savitą gyvenimą. Negalima pasmerkti 
dldžiosios^koncentraeijos stovyklos, kokia Hitleris buvo pavertęs Vokietiją 
ir., kartu būti sąjungoj su sovietais, kurie plačiąją Rusijos erdvę pavertė 
tokiu pat dideliu ir tokiu pat klaikiu kalėjimu ten gyvenantiem žmonėm ir 
tautom.

Stalinas, vokiečiam užpuolus Rusiją atžagaria širdžia pasidaręs 
"kapitalistiniu” Vakaru galybių sąjungininkas, tada Iškilmingai pripažino 
Atlanto chartos principus. "Izvestijos", jo organas, neseniai apskelbė; 
"Sovietu S-gos tarptautinė pėlltlka yra pagrista visu tautu, dideliu ir 
mažu, teisiu gerbimu ir Ju nepriklausomumo sąaugojimu"...

Bet kaip atrodo is tikrųjų? Mes galim atsakyti remdamies skaičiais, 
kurie ligi šiol buvo taip pat slepiami kaip V r slaptosios sutartys tarp 
nacionalsocialistinio trečiojo reicho ir sovketu diplomatijos. Mes nekal
bėsim apie milijonus tu žmonių, kurie oo caro valdžios nugriuvimo ir bol
ševikinės valdžios įvedimo Rusijoj buvo "valsatybės saugumo sumetimais" 
sovietą išnaikinti, Ištremti ar badu išmarintai dėl savo politinio nusi
statyme, šeimos ryšiu arba profesijos. Visas ' gi didžiąsias revoliucijas 
Xydi liūdnas reiškinys, kad jos kažkokio tarilami teisingumo vardu pridaro 
lįa galo daug neteisybės. Prancūzu, revoltucljn, kuri velk visuose isterijos 
veikaluose vadinama "didžiąja laisvės nešė j a"1’, kaip žinom, nuo sovietinės 
neatsiliko...Bet tai, kas per pastaruosius aėtuoneris metus vyko Kremliaus 
valdžios srityje,vyksta gadynėj e,kada Sov.S-ga stojo į kovą "visą tautu 
teisiu gerbimui ir ju neprlklausomybėl apsaugoti"...
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Prasidėjus antrajam pasauliniam karui Rusija pradėjo ligi šiol 
dar neregėtu mastu naikinti ir perkilnotl ištisas tautas.

1, Tuoj po rusą pajėgę įžvgiayimo į Lenkiją 1,1 milijonas lenką 
buvo ištremti iė tėvynės, dešimtys tukstanėią nužudyti ir likusieji nu
grūsti i laukinį Sibirą, kur Sidelė ją dalis baudžiavoj jau žuvo.

2. Baltijos valstybes smurtu įjungus į Sovietą S-gą, vien 1940/41m, 
65.000 lietuviu, 60.000 latviu ir 60.000 estą- buvo išsiąsti į Sovietą 
S-gos poliarines sritis. Tasai naikinimo procesas nesulaikomai eina toliau.. 
Šiandien Baltijos respubliką svarbiausiąją miestą tautyblnis veidas yra 
visiškai pasikeitęs. Jiems charakterį duoda rusai i£ mongolai iė Vidurio 
Azijos. Baltijos tautą žmonių skaičius per mažas, kad jos ilgainiui ga
lėtą atsispirti svetimąją įsibrovėllą antplūdžiui. Beje, reikia atsiminti, 
kad ir tie atkeliavėliai iš Vidurio Azijos savo gimtuosius kraštus palijo 
ne laisvu noru, bet sovietą organą priversti įsikurdinti prie Baltijos.

3* Autonominė sovietinė Volgos vokieėią respublika 1941 m. rugp. 
28 d. buvo ginklu panaikinta. Apie 50.0u0 Volgos vokiečiu buvo nušauti, 
kiti 4Q0.000 nugrūsti į Altajų. ' -

4. autonominė Karachovo sritis šiaurės Kaukaze 194? m, Maskvos 
vyriausybės įsakymu likviduoto ir jos 150*000 gyventoją išsiųsti į Sibirą.

5. Autonominė kalmuką respublika (tarp Dono ir Volgoąj taip pat 194? 
m. likviduota ir jos 220.000 gyventoją ištremti-į Jakuoko stovyklą šiaurės 
Sibire. Per 100.000 kalmuką išmirė.

6. Tokio pat galo 1944 m. pradžioj susilaukė autonominė ėeėeną ir 
irgušą respublika. 407.000 ėeėeną ir 290.000 irgušą, iš viso kone 700.000 
gyventoją, ištremti į Kazakstaną Vidurio Azijoje. Apie tą baisą aktą 
tepranešė po pusantrą metą, 1945 m. birželio 2 d. dekretas, kuriame nu
rodoma, kad tai buvę vokieėią koliabbrantai..,

7« Panašiai brutaliai 1944 ra. buvo pribaigta autonominė Krimo 
respublika. Visi totoriai kaip ’'nepatikimi**- buvo deportuoti. .Prieš kurą 
toj srityj buvo 1.200.000 gyventoją, 1945 m. tik 200.000. Tas milijonas 
deportuotąją turėjo pėsti keliauti į Sibirą ir pakeliui žuvo šimtais 
tūkstanėią. , < .

8. Naujojoj Rusijos Karaliaučiaus provincijoj visi Rytprūsią gy
ventojai 1945 m. išsiąstl į Sibirą ir į ją vietą atkelti milijonas gudą.

9. Rumunijoj rusai savo žmonėmis apgyvendino visą Juodosios jūros 
pakraštį Rumuną.Konstancos miesto daugiau kaip pusė gyventoją yra rusai 
nuo Odesos.

10. Nuo karo pabaigos 400.000 rusą atgabenti į Bulgariją ir šian
dien sudaro daugumą šiaurės Bulgarijos pakraščiuose ir Dobrudžoj.

11. Milijonai raudonarmieftiįi ir sovietą .pilieėią, kurie per karą
buvo pakliuvę į Vakarą Europą ir patys gavo pamatyti gyvenimo skirtumą 
tarp savo tėvynės ir ją"išvaduotą”' kraštą, grįžę buvo pripažinti -poli
tiškai nebepatikimi ir buvo išgrūsti į Rusijos koncentracijos stovyklas 
bei kitas prlverėifflnčjo darbo vietasf į

Sprendžiant iš visą žinią, tasai ištisą tautą kilnojimas Sovietu 
S-goj toli gražu dar nebaigtas. Stalinas žmones,stumdo kaip prekes,kaip 
vergus, Molotovas įžūliai drožia; ’’Mūsą valstybė, apimanti daug tautą, '• 
sustiprėjo ir susikonsolidavo, o sovietą tautos suartėjo”. I

0 Vakarai Atlanto oharta_tyli,l..
=x=sss = s= = =:=5s==:»s= = =:=:= = =s=z=: = = j==; = ^ —s= = »ssx; = = = =x==i=S=:=5=:=ss==2e=!=ss=x^5E5-ssssęE-:a;=:3sa=:3:s=s-^=sx = =sm5

UŽ LIETUVA Buvo ^ka^tg^trys mažos^valstybės
Tokia antrašte belgą dienraštis ”La libre Belgique” lapkri&io 3 d. 

įsidėjo H.Carton de Wiart straipsnį, kuriame rašoma:
"Baltijos pakrantėj kartą buvo trys mažos , išmintingos, ramios ir 

tvarkingos valstybės, kurios tenorėjo dirbti ir ramiai gyventi. Išvien 
sudėtos jos priskaitė 6-7 milijonus sielą. Svarblausloli iš ją, Lietuva, 
galėjo didžiuotis sena ir garbinga istorija. Jos kaip ir šiauriau esančios 
Latvijos gyventojai priklaubo vienai iš šauniausią Siaurės, rasią; jie nei 
slavai, nei germanai. Estija, kurios erdvios lygumas nusėtos ežerais, kur 
liūliuoja javą laukai ir klėsti laivininkystė.bei žvejyba, yra suomią rasės
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ir kalbos žmonių tėvynė, paveldėjusi, kaip ir jos kaimyninės bei broliš
kos tautos, gražų moralinių ir intelektualinių vertybių palikim?, tik
rą. jų patriotizmo perlą.

Per pirmąjį pasaulinį karą tos trys tautos atidavė savąją aukų dalį, 
tačiau žlugus oarų imperijai ir d&mokratijom laimėjus jos gavo pajusti 
didžiąją atgautos laisvės laimę. Prasidėjo nauja savarankaus tvarkymosi • 
gadynė, kai didžiosios abiejų pasaulių galybės iškilmingai paskelbė jų 
teisę gyventi, Kątik gimusi Sovietų Rusija tai patvirtino sutartimis ~ 
1920 m. vasario 2d., su Estija, 1920m,liepos 12 d. su Lietuva, 1920m. 
rugpihčio 7 d, su Latvija,- sutartimis, kuriomis ji įsakmiai pripažino 
tų trijų valstybių nepriklaua<<iybę ir suverepumą ”sų visomis iš to pri
pažinimo plaukiančiomis juridinėmis pasėkom!ę". Paėmusias savo likimą 
į savo rankas, tos trys Baltins valstybės netruko pateisinti į jas 
sudėtų j-asitikėjiyią. Jų pai^'jp-dntinio tipe laisvųjų institucijų vertėr 
jų mokslinės,literatūrinės ir meninas kultūros laipsnis, apie kurį li-i-. 
dija jų universitetų bei mokyklų aukštas lygis; jų pramonės, žemės ūki? 
ir prekybos pažanga vertė gėrėtis Vitus, kurie matė jų darbus* Rūpes
tingai gaivindamosi didžiosiose visuotinio gyvenimo srovėse, visada 
gerbdamos teisę, tą mažųjų valstybių stiprybės šaltinį, jos tuoj pradėjo 
vaidinti itin garbingą vaidmenį, apie kų^. nuolat liudijo jų diplomati
niai atstovai svetur ir jų. vertingas dalyvavimas tautų S-gos darbuose.

Taip praėjo 20 metų. Tačiau karklyrfe ,tykoj o du nedori vilkai. 
Nūrnbergo byloj mes iš Sriedricho Gausso, Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijos teisinio patarėjo, parodymo sužinojome, kad tuo pat metu, 
kai Stalinas su Hitleriu pasirašė paktą, "kurio sąskaitas turėjo apmo
kėti Lenkija", slaptas 1959 bi. rugpiūčio -?5 d. protokolas, papildytas 
1959 m. rugsėjo 28 d,, visas tris mažąsiaš-oalti jos valstybes atidavė . 
Rusijos malonei. Taip tad garbingasis atstovas Hollis Zem,Rūmuose š.m. 
gegužės 23 d. galėjo pasakyti, kad tos tautos buvo nukryžiuotos tarp 
dviejų latrų.

1940 m. birželio m. raudonoji armija užpuolė Baltijos valstybes 
ir skubiai įsodino jose savo parinktas vyriausybes. Buvo suvaidinta 

. rinkimų komedija. Vien okupanto patvirtinti kandidatai tegalėjo būti 
renkami. Rinkimai buvo nuskirti liepos 14-15 d.d., balsai buvo skaitomi 
liepos 17 d. Tačiau tame klasiškai sinchronizuojame manevre būta sutri
kimo, ir jau liepos 15 d. Maskvos telegramos ėmė skelbti apie smogiamą 
oficialiojo sąraše laimėjimą. Kvislingai tuoj pareikalavo kraštų įjungimo 
į Sov. S-gą> ir procesas prasidėjo aukštiesiems sovietų pareigūnams va
dovaujant, Pats Višinskis tą darbą rūpestingaiatliko Latvijoj. Jo rū
pesčiu 6.OCX) buvo sukišti į kalėjimus, 1,480 nužudyti, 37.500 išvežti. 
Estijoj jo kolega dap vikriau apsisuko, nes buvo išvežta 60,0u0. vyrai 
atskirti nuo žmonų ir vaikai nuo tėvų. Po metų vokiškai-sovietiskieji 
sėbrai susiniovėy ir wehrmaohtas, nušluodamas savo vakarykščius sąjungi
ninkus, savo ruožtu u£Tmė Baltijos valstybes. Kai 1944 m. sovietų tvanas 
ėmė grįžti, tų kraštų^-įįyventojai, pagrįstai pabūgę naujo smurto ir te
roro, masiškai nėrė per sieną, ir šiandien to bėgimo likučiai sudaro 
dalį tų apverktinų masių, kurioms oficialiai duetas blankus DP pavadi
nimas.

Po to "išlaisvinimo" Baltijos kraštai raidiškai atkirsti nuo 
pasaulio. Ten neįžengia nė vienas svetimšalis. Tik retųomės kokia ži
nelė prasiskverbia pro geležinę uždangą. Neseniai į mūsų (Belgijos) 
krantą išlipo nedidelė latvių grupė, atplaukusi mažu laiveliu pakeliai 
į JV, kur Barti jos valstybės tebeatstovaujamos diplomatiškai. Jų liudi
jimu, vyksta didžiuliui darbai, jų. kraštą paverčią galinga karine baze. 
Estijoj evakuoti salų ir pakraščiu gyventojai^ tūkstančiai priverstų 
darbininkų statą įtvirtinimus, poleminius sandėlius, aerodromus, dokus. 
Visa tai lydi klaiki priespauda. L.iexy^voj sistemingai persekiojama Kata
likų Bažnyčia, didžiausias dvasinis žmonių ramstis. Trys vyskupai dtjpor- 
tuoti į Sibirą; viena iš didžiauai.ei nusipelniusių asmenybių, Vilniaus 
arkivyskupas, k-ąris Liuveno universitete yra gavęs filosofijos daktaratą, 

■ suimtas kartu su kitais kunigais, Ur apie jų likimą nieko nebegirdėti.
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Visa toji tragedija vyksta tos didžiosios' galyb-ės režisūroje-^kuri--- 
ne tik 1926 m.,pripažino visiška Baltijos kraštu nepriklausomybę, bet 
kuri 1942 m. gegužės 26 d. pasirašė su jjsgMjC. sąjungos sutarti, kurios • 
5 atr. sako; ’’Aukštosios susitariančios salysllaikysis dvieju principu: 
neieškoti savo teritorijos padidinimo Ir nesikišti į kitu kraštu vidaus 
reikalus3. ( \ ’

Ar bereikia riminti, kad Sov.S-ga yra pasirašiusi ir garantavusi 
Atlanto chartą, kurios 2 str.skelbia: "Nariai tarptautiniuose santykiuose 
turi susilaikyti nuo jėgos panaudojimo ar ja grąsinimo npieė bet kurios \ 
valstybės teritorinį integralumu bei politinę nepriklausomybę"! ■ '

Dabar tos trys Baltijos valstybės piaus’tomos ir sūdomos. Gal tu \ 
nelaimingu žmonių ausis pasiekia aidas gaižiu Višinskio kaltinimu? o va i- \ 
domu anglosaksu imperializmui. Kokia paguoda jiems girdėti, kad Sov.S-ga,. 
laikanti juos savo junge, šaukiasi tautinio suverenumo principo, kuris 
neleldžiąs Europos kraštams dalyvauti Marshall!© plane...

Neieškome moraliniu išvadų iš tos istorijos... Ju nėra."

"Kodėl_tylite_jus...’’
Prancūzu elito sluoksniuose plačiai skaitomo dvisavaitinio žurnalo 

"Rėvue Parlementaire" redaktorius Henri de Chambon spaliu 15 d. numery 
'"prisimenaJ-asvo~kultūrines misijas į Baltijos kraštus ir papasakoja minia
tiūrinį epizodžiuką - kaip jį sujaudinę vienos jo lankytos gimnazijos 
mokiniai, per improvizuota priėmimą spontaniškai sugiedodami jo tėvynės 
himnu - Marselietę. H.de Chambon karčiai pastebi, kad Baltijos tautom 
išsipildė niūrūs Marselietės žodžiai - "prieš_mus__iškelta kruvina^tiro
nijos vėliava... Girdite, kaip po musu Kaimus saugauja niaurūs“Kareiviai, 
Jie I5pI3ŠIa“I5 mūs ranku ir smaugia mūsų vaikus ir moteris"... Autorius 
savo trumpę straipsnį baigia jautriu kreipimusi į prancūzu sąžines ir 
širdis:

"Ar nūn liksit kurti ir nebylūs jūsr palikuonys Didžiosios (Napole
ono) Armijos kariu, kurie pirmieji buvo užsimoję duoti tom tautom laisvę?. 
Jūs,anukail850 ir 1848 metu vyru, kurie visoj Europoj sėjo tautinės ne
priklausomybės ir žmonių brolybės idėjas? Jūs, 1914m. kariai kovęs! dėl 
visu pavergtu išlaisvinimo ir savo pergale įgalinę Baltijos valstybių 
nepriklausomybę? Jūs, prancūzu pogrindžio -maquis - kovotojai, solidarūs 
su savo broliais lietuviais, latviais ir estais, nes ir jie kovoja dėl 
tos pačios bylos ir tu pačiu idėjų, kurios yra ir turi būti jūsosios?

Ar nūn liksit kurtus ir nebyli jūs, prancūzu respublikonai ir de
mokratai, kurie teisingai sukilote prieš žiaurumus, padarytus mūsų žemėje, 
Vokietijoj ir kitur, bet šaltai stebit žudymu ir trėmimu tūkstančiu žmonių, 
kuriu vienintėlis nusikaltimas yra ju troškimas laisvės ir nepriklauso
mybės savo tėvynei? Kodėl tylite jūs, socialistai, kurie savo partijos 
rinkiminiame manifeste prancūzu tautai sakote; "Pasaulis nebus laisvas, 
kol bus prispausta bent viena tauta"? Nejaugi priespauda kitame kontinento 
krašte jūsų akimis jau nebe priespauda? Kodėl tylite jūs, krikščionys 
demokratai, kurie skelbiatės esą. dvasiniu vertybių gynėjai? Ar tos verty
bės ne tokios pat visuose kraštuose ir ar Kristaus mokslas ne universalus? 
Nejaugi jūsų visu smegenis taip iškepino Stalino saulė, kad jau Jūs nebe- 
nuvoklat, kas darosi už geležinės uždangos?

Jeigu taip tikrai butu, beliktu nevilties apimtiem nuleisti rankas 
ir nieko nebesitikėti iš ateities, kuri negalės būti graži, jei nebus 
pagrįsta teise, teisingumu ir visu žmonių laisve".

Henri de Chambon yra išleidęs knygą "La Tragėdie des Pays Baltiques".
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Preparatory Commission international Refugee Organization 
U.S.Zone Headquarters j

Heidelberg
' U.S.Army

1947 ma spaliu 3 di
Sveikatos Skyriaus aplinkraštis Nr.7
Liečia; repatriaoiją

1. Visi vykdomi ir siūlysimi planai tremtiniams (OP) įkurdinti 
turi pagrindine sąlygų: kurdinamu tremtiniu gera sveikata. 
Neišvengiama, kad dėl to invalidu procentas zonoje liekančiu 
tremtiniu tarpe ilgainiui padidės.

2. Repatrijavimas tebėra geriausias sprendimas didžiausiai trem
tiniu daliai. Tat ypatingai tinka senesnio amžiaus žmonėm,pa
liegėliam ar invalidam.
Daug sergančiu tremtiniu galėtu būti mūsų klinikų ir ligoniniu 
simpatiška elgsena paveiktafdar kartą pagalvoti apie grižimą 
į savo tėvynę. Ligonys turėtu įsisąmoninti, kad jie negalės 
pakelti tu sunkumu, netikrumo ir vargo naujoj‘svetimoj šalyje. 
Jie turėtu suprasti į kad ju kilmės kraštai juos geriau gali 
globoti ir socialiniu atžvilgiu aprūpinti, negu bet kuri sto
vykla Vokietijoj. -į-.-

>. (a).<Area medicinos pareigūnai turėtu veikti glaudžiame ryšy 
su savo Area repatriacijos pareigūną ir per šį mėgsti santy
kius su įvairiais tautiniais ryšininkais.
(b) Visos ligoninės ir klinikos turėtu tapti vieta, kur tu
rėtu būti žymiai išplėsta propaganda repatriacine literatūra 
ir plakatais.
(o) Tautiniai ryšininkai turėtu būti skatinami reguliariai 
lankyti visas ligonines. Tokie pareigūnai turėtu būti lankomu 
įstaigų vadovu tinkamai priimami. Tokiu lankytoju vizitai 
turėtu būti rūpestingai suplanuoti.
(d) Reiktu imtis priemonių, kad pacientai būtu reguliariai 
aprūpinami ju tėvynės žurnalais, laikraščiais ir literatūra. 
Ligoninėse esąs ligonis, ypatingai sergąs chroniška liga, 
gali norėti daugiau, nei paprastai palaikyti ryšius su savo 
giminėmis ar draugais, esančiais gimtajame krašte. Reiktu 
patikrinti visckeri&pą pagalbą bei patarnavimą tokiam susi
žinojimui užmegsti. . • 1 .

4. Medicinos tarnybos, paneudodamos pažymėtas bei kitas priemones, 
priklausančias nuo tremtiniu tautybės ar ju sargdinimo vietos 
sąlygų, galėtu daug prisidėti prie repatrijacijos paskatinimo.

.< pas. L.FINDLAY, M.D.Ch.B.
Chief Midieal Officer
Dr.IRO U.S.Zone

ELTOS prierašas Mūsų nuogastavimas, kad IRO įstaigose bus žmo- 
niu» norinčiu fąšfX"ŪKRRA prosovietine politiką, pasiteisino. Paskelb-\ 
tasis aplinkraštis vise savo dvas-’a ir siūlomais metodais sutaria su 
sovietinėm instrukcijom, šiame biuleteny atpasakotom.

9



..plinkrašt'is jau numato repatrlju- dinti senius ir chroniškus ligonius, 
prileidus tokią repatrijuotiną kategoriją, belieka IRO įstaigom logiška 
išvada toliau; aprūpinti uP taip, kad visi pasidarytu invalidais ir 
chroniškais ligoniais. Tada IRO darbas bus lengvas” - visus galima bus 
repatrijuodinti - ir atkris antras IRO uždavinys - tremtinius įkurdinti, 
kadangi tas uždavinys esąs sunkesnis.

Netenka stebėtis, kad IRO įstaigose tokie projektai kyla. Juk - 
tarp IRC pareigūną yra pasilik? žymi dalis senąją UNRRA pareigūną ir 
ypatingai stengėsi išlikti prosovietiniai.pareigūnai, ir jie yra gavę 
vadovaujamuosius postus (p.EDWARDS Heidelberge). Net IRO .centre šalia 
gen.sekretoriaus Altrtieyerio, labai nepalankaus DP reikalam, buvo jo 
patarėjas Eėrinskis rusą komunistas. Tik po tam tikro laiko pakėlus 
triukšmą buvo nuimti nuo posto ir vienas ir kitas. Tačiau aišku, kad 
sovietiniai organai ir toliau daro visas pastangas išlaikyti ar įsodinti 
naujus savo simpatikus į IRO, kad jie kompromituotą tremtinią akyse 
taurią ir sąžiningą IRC pareigūną vardą, ir pešios institucijos apgau
dinėtą vakarinius aliantus ar valstybes, norinčias įsileisti D.?, ir tuo 
paTiu kenktą tremtiniam tiek juos čia aprūpinant, tiek organizuojant 
emirraciją. Juos tenka dešifruoti, o crieš ją aktus, priešingus paties 

,XR£7 paskirčiai. tenka protestuoti.
Ryšium su minėtais reiškiniais atitinkamos centrinės įstaigos

. tai jau yra padariusios.

IS JTO
išduoti tremtinius 7

Lako Fuocess(LAIC)-UN teisią^komisija pusantros savaitės svarstė 
vadinamąją ’’karo nusikaltėlią, išdaviką ir kvislingą” klausima,. Maskva 
ir jos bendrininkai pareikalavo, .kad’tuojau būtą pravestas DP stovyklą 
valymas ir jiėmu išduoti "nusikaltėliai”. Spalią 18 d. tą ją reikalavimą. 
UN atmetė. . .

Jugoslavija ir Sov.Rusija kaltino Angliją, JV ir Prancūziją, kad 
jos nevykdo 1946 m. vasario 13 d. nutarimo ir neišduoda "karo nusikal
tėlią” iš DP stovyklą. Dar daugiau, tiems nusikaltėliams esą leidžiama 
dirbti DP stovyklą administracijoj; vesti propagandą prieš repatriaciją 
ir Sovietą Sąjungą.

Anglai pažadėję, kad visus "War criminals" išduosią iki 194-7 m. 
spalią 1 d. Ir štai jau dvi savaitės po to termino, o tie "kriminalistai” 
laisvi sau vaikšto po stovyklas, tarptautinę IRO duoną valgo ir juokiasi 
iš sovietą.

Dar blogiau. Amerikiečią zonos karinės valdžios viršininkas gen. 
Clay neseniai padaręs pareiškimą, kad "War criminals” klausimas jam visai 
nerūpi. Nusikaltėliai, kiek ją buvo, esą išduoti ir tas reikalas baigtas. 
Sovietai nrieš tai užprotestavo. Jie įteikė didžiulius "nusikaltėlią” 
sąrašus, jais esą visi, kurie atsisako grįžti į kilmės kraštus. Jei bijo 
grįžti, reiškia, yra kalti., ■

< I tokią kaltinimą srpvę kietai atsakė JV ir Anglijos atstovai. 
Jie pareiškė, kad UN nutarimus ją vyriausybės vykdo ir "karo nusikaltė
lius" išduoda. Tačiau tik tuos, kurią nusikaltimas yra įrodomas pagal ŪN 
priimtus nuostatus. JV iš savo zonos išdavė Lenkijai 1.099 asmenis, Čeko
slovakijai - 307 ir t.t. Tačiau atsižvelgdamas žmoniškumo pri' cipą JV 
negali, ° nenori ir nesiims prievartas repatrijuoti kelis šimtus tūkstančią 
nolaimingti žmonią, kurie ne dėl savo kaltės neteko tėvynės - pareiškė p. 
Oh.Fahy, toj komisijoj atstovaująs JV.

Anglijos atstovas Beckett, pasisakė nieko nežinąs apie jokį jo 
vyriausybės pasižadėjimą išduoti Sovietą reikalaujamus nusikaltėlius iki 
spalią 1 d. Jei toks raštas būtą buvęs išsiųstas, tai jis žinotą. Tiesa, 
Sovietą delegatas Rodionov jam dabar parodęs kokį tai raštą rusą kalba. 
Bet 1is nei tos kalb',3 mokąs, nei tą raštą pasirašiusio pavardė nesanti
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įskaitoma. Be te, P.Britanija r_rų kalba raštų nerašanti, jai visai - ‘
pakenk anglų kalbos. Šia, matyt, jo Sovietinis šiam pes^iy kaimynas 
(Rodionov ir Beckett sėdėjo gretimai) būsiąs suklydęs ar sukLaidiutas. 
Fahy (UB) ridūrė, kad lo vyriausybė nežinanti ir anie jokį gen^ikoXovar 
ky protestų d!l gen.Clay pareiškimo. X

Diednas išrodė sovietų Rodionov. Tokiu storu balsu jis svaidą 
kaltinimais ir popierius kaišiojo, o paaiškėjo, kad ir tie kaltinimai 
neparemti ir raštai sufabrikuoti.. Nieko neliko, kaip tik tylėti. Taip 
jis ir padarė.

Po tokios dvikovos diskusijų pabaigoj, spalių 13 d. prieita prie 
balsavimų. Jugoslavų pasiūlyta rezoliucija, su SSSR papildymais, buvo 
atmesta. Už jų balsavo tik sovietinis blokas ir ... Etiopija (l.i iš 
viso 7 valstybės; prieš pasisakė 35. Tokiu pat balsų santykiu buvo ori- 
imta .nglijos pasiūlyta rezoliucija.

Sovietinėj rezoliucijoj buvo reikalaujama; 1(/ tuojau pravesti .. . 
areštus ir išduoti karo usikaltėlius kraštams, kuriuose jie nusikalto; 
2) nušalinti iš administracinių pareigų DP stovyklose.visus asmenis,kurie 
vedė agitacijų prieš repatriacijų ar jų 'kliudė pravesti; 3) 3P stovyklų 
administravimų pavesti tiems asmenims, kurie turi pasitikėjimų vyriausybių 
tų krantų, iš kurių kilę gyvenantieji stovykloje; 4) DP stovyklose ne
leisti veikti tautiniams ar kitokivm^konitetams; 5) suinteresuotų kraštų 
atsiųstiems pareigūnams leisti laistai- įeiti i D., stovyklas ir jeso 
veikti; 6) nutraukti išvietintų asmenų perkeldirimų į tolimus kraštus.

Tad tikrumoje sovietai daug daugiau,reikalavo, nei v dinamųjų 
"karo nusikaltėlių”. Jie siekė savo arležiūron ir "globon" perimti visus 
tremtinius, kilusius Aš jų okupuotų kraštų. Jų rezoliucijų priėmus, trem
tiniai būtų atsidūrė didžiuliam pavojuj, stovyklose ir jiems butų užkirs
tas kelias persikelti į kitus kraštus.

Tas pavojus praėjo dėka JV ir Anglijos aiškaus ir tvirto apsispren
dimo tremtinių neišduoti, priimtoji anglų pasiūlyta rezo-a i .ibija pasako 
tik, kad galioja ankščiau UN priimti nutarimai "karo nusikaltėlių” klau
simu (LAIG)

Lietuviai įteikė memorandumų JTO.
Tokia antrašte pirmame puslapyje įsi-?.ėjo’!Basler Naohrichten" 

(1947.11.6) AFP žinių;
"Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas trečiadieni (lapkr. 

5 d.) įteikė JTO generaliniam sekretoriui Trygve Lie memorandumų, kuriam*-* 
atvaizduota liūdna Sovietų okupuotos Lietuvos padėtis, ir sovietų vyriau
sybė kaltinama naudojanti organizuotas bandas, kovojančias prieš re
zistencinį judėjimų ir terorizuojančias visus Lietuvos gyventojus".

Iš tikrųjų tokia nota buvo įteikta ir joje vaizduojamos didelės 
dabar vykstančios iš Lietuvos deportacijos ir baisi padėtis išvežtųjų 
į Rusijų.

Kadangi panašus Lietuvos memorandumas, pereitais metais įteiktas 
goncraliniam sekretoriui, buvo pakištas po žalia gslumbe, tai šiemet 
tuo pačiu reikalu visos trys Pabaltijo tautos įteikė dar bendrų memoran
dumų pačiam JTC pirmininkui.

panašus apie žmonių persekiojimų nemoracdurnas neseniai buvo įteik
tas ir "valstiečių internacionalo" vardu < ■ ■ ■

"Lietuvos intelektualu naikinimas" - tokia antrašte švedų konser
vatorių "Svenska Dagbladet"(194?.XI.10) praneša apie minėtąjį VLIK’o me
morandumų JTO generaliniam sekretoriui ir daugiau kaip šimto eilučių pra
nešime atpasakoja jo turinį, paduoda faktinius bei statistinius lietuvių 
persekiojimo duomenis ir ištisai cituoja VLIK’o memorandume paduotus iš 
Sibiro pasprukusių tremtinių liudijimus apio sovietinės tremties tikrovę.. 
Pagal "Svenska Dagbladet",VLIK’o mem~me reikalaujama,kad JTC Visuma arba 
kiti kompetentingi tos org-jos organai lietuvių persekiojimų sovietų oku
puoto j jų tėvynėj įrašytų į savo darbotvarkę ir padarytų nutarimų apsaugoti 
lietuvių pilietines teises bei laisves,kurias laiduoti JTG yra apsiėmusi.(E)
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UŽKULISIAI H-LTIJuS KJL..STU KL...USI’-IS

LD 76
1947, Nr.l3(26) ♦>

' Baltijos respubliką kirus!ms 19^5 &«gruodžio m.
■ Mcskvos kcnfcrcnciįoj

Br.ltijcs kr.'štu - Lietuvos, L tvijcs ir Estijos "t rybiniu 
respubliką" - įsileidimo i 1946 m tu P-ryžinus t.eikos konf-rencij į 
kl ".usin's buvo iškilęs 1945 m. gruodžio mėn. M'.skvcs konferencijoj, 
rr.4o buv«,s JV v.-lst.sekretorius Byrne-s s-.vu r>.uy&vj "spo'iking Frankly"- 
Molotovas ir St.’lin-.s buvo p-siūl? Baltijos respublikas į taikos kon- 
froncij', u .kvi. sti; JV p-rongtuac kviogtinuju valstybių s;r-š- ju 
nebuvo.

Byrnes šit* <,pizouą (p..sim..tym, su Stalinu, delyv ujnnt- Molotovui, 
1945 m.grucdžio 18) tr.ip pr.šo (oit.iš "Gc.z-.ttc do Lcuz'ir.nc"1947.XI.12;: 

»bLš pre neši.'-u Strlinui opi o diskusijos, kuri: s mos turi jom su 
Molotovu užs: i.;niu reik .lu micist-riu konferencijoj Spiridoncvkos rūmuose- 
dėl musu p-.siūlyto į t -Akos konferencijų pnkviestinu valstybių sjrošo. 
__.š m-6iru, k\d Stelines tį. s,r'š', turij.c prieš sevš. J pebrėži u, k.d 
jeigu Indij-u ir trys Brltijos vlstyb’s būtų įsileistos i t-ikos konfe
rencijų, "tct'i reikštu k-d joje dėlyvėutu B.Britcnijo su penkiom domi
nijom ir Sovietu S-g • su penkiom respublikom".

- Men būtu sunku JV p't isinti toki nut rimu, - rš p roiški'U. - 
T'-d' -š į s,rėš, turžči-u prir'šyti d-r ponki..s vištytes, t'rp ju sovo 
gimtąj; Pi tu K'relinę.

Molotovas p st-bijo, jog net Indijos n j p cik virtus Britu Imp rijo 
t-ikos konf. ro icljojc būtu tstov uj ;mu, be pėios D.Britcnijos, keturiu 
dominijų*

- Sovietu Sujungė ir JV yr' pokenkem’’i gr.lirgos krd butu vienos, - 
p'stbšj-u. - i.š esu tikr'.s, k-nd p. Mclctov-s g-l^.s konferencijoj

tinkamai apginti tu trijų tarybiniu(IE.) respublikų interesus. Mes jau 
esam padarę reikšmingu nuolaidu dėl taikos sutarčių, ir^nebus perdaug, 
jeigu mes reikalausim, kad mūsų sąrašas konferencijai būtu priimtas.

Stalines pasisakė nematąs, kur tos mūsų nuolaidos yra, nes kal
bamasis klausimas esąs tas pats, kuri Harrimanas, n ūsu ambasadorius 
Maskvoj, jam rodęs spaliu mėn, aŠ patikslinau, kad mūši#.'nuolaidos daugiau 
liečia šalutinį sutarčių parengimą bei patvirtinimą kaip tą sąrašą.

Stalinas pabrėžė, jog paliaubas kiekviename krašte pasirašė tie 
sąjungi-'inkai, kurie kare liejo kraują, ir kad tiers sąjungininkams pa
sirašyti ir taikos sutartį. Pav., Belgija ir Olandija nekovojo su Rumunija 
ir Italija. Pc to jis nrininė, kiek Baltijos respul.ikos -risidėj sios 
rie karo, ir pareiškė esąs pasirengęs priimti mūsų sąrašą, jeigu į jį 

bus įrašytos ir tos^valsnybės.
L.Š gavau įspūdį, kad tą vakarą S-alinas nenorėjo pasisakyti erieš 

Molotovo poziciją, bet kad jis tai padarys vėliau, aŠ jį įsakmiai prašiau 
mtį on^vnrstvti, tikėdamasis, kad mes galėsim rasti sprendimą.

Jis man -rižadėjo tai padaryti. Kitą dieną (4>.XII.19) popiet Molotovas 
atsiprašąs paliko konferencijos stalą. Grįžęs jis priėjo prie manąs ir .... 
pasakė, jog generalissimus jam kątik skambinąs ir pasakąs priimąs mūsą 
pasiūlytąjį kviestinu valstybių sąrašą".(E.). 
3s=:^:~===:=: = = ==^ =—=r========x = = = = ^: = = = = = = =: — =: = s- .: = = = = = ._-= = = = =: = =
į B P E J I K L S. Turime visiškai patikimu žinių, kad sovietu agentai 
daūglaūšla-15 Prahos mokyklos,sustiprintai siunčiami į Vokietijos emeri- 
kietiną zoną.Tarp ju yra ir lietuviu.Kai kurie ją pasisakė perėją sip»ną 
individualiai;kai kurie pasakojasi dalyvavę Banderos partizanuose ir su 
jais prasimušę į amerikietiną zoną. - Jie-lankosi lietuviu stovyklose ir 
naudojasi lietuviu įprastiniu vaišingumu ir,svarbiausia,atvirumu.Su jais 
kiti net laiškais susirašinėja.- Kai kurie ju jau yra sugrįžę,iš kur buvo 
atvykę. - įspėkite tautiečius,kad būtu atsargūs su tokios rūšies atvykė
liais.(E.).
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