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Kova dėl žmegaus jau perkeitė iš politiniu užkulisiu fr. ftirkliš- 
■ku"<eryt>u i aukščiausią pnlitini 'areopagą.. ’■. Sinie sesijoje Sov*S-gos . 
satelitai buvę pareikalavę’ išduc'ti'^ykvi-dliĮigus". P* ilgu diskusijų pa- 

, knmišėje - niek" nelaimėjo.;-Socialinėj koįąiMijnj pareikalavo sustabdyti, 
išvietintąją bepatriaciją. Pus, tie abejo,'tas'pats rezultatas, Vieningas 
ir stiprėjantis frontas prieš SS pasikėsinimą i žmogų paveikė n®t šye'.u-- 
kurie taip pat pagaliau atsisakė išduoti pąb*ltingius pas ’juos atbėgu
sius nuc-.naujo sovietu suorganizuota sūimijąėjd.mo Suomijoj „ \

Šita, kova nrieš žmogaus ‘žudymą .pavirto kėvaprieš tautą prieš 
rasiu žudymą, kuris šioje .sesi joj ė’ išgarsėj r g e n o o i i <>- variu • 
Tai'baisiausios sc'vietą vįšįįtfij nuodėmės ’.21

I.koyą prieš genocidą šioje sesijoje-1 
šiai įsijungė čia .spausdinamais memorandumais 
šviečiama ką daro. SS, kuri neva žmoniškumo 
dyti emigraciją, ii skatinti re.pat r lapiją.

Tepka. dar abejoti*,, kad memorandumam būtą duota pra±om>*j i-ė’igh. ■ • ■ 
i ar tūr būt, nepakąjakamai' pribrendo laikas valksmam prieš gerocfcę- 
Da’r'vis tenkinamasi žodžiais. Tačiau Šiemet■memorandumai susilaukė.ne
palyginti didesni” atgarsio ir spaudoje ir visuėmen*j°. Visą kraštu 
spauda ...paminėjo ne’tik-memorandumą faktą, bet. ir ją duomenis apie vyks-

' žiąonią naikinimą. . , *
• Dar nepriėjo viešoji opini ja’ prie reikalavimo Baltijos tautoms 

grąžinti-p•o liti n ą laisvę.’ Tačiau "musą balsas nepaliauja Jau ir 
šiuo klausimu klabenti .jau’įteiktos didiosiem pasaulio žmonėm - Pijui 2Qį 
Trunanui, Attlee, Aurioiiui, Ciangkaišekui - lietuviu, latviu, estą 
bendros peticijos, pasirašytos buvusią .aukštąją^valstybės pareigūną, 
bažnytiniu iiiorarchą grąžinti mum .tai, kas iš mūsą smurtu pagrėbta.

Nors iš Londono konferencij«s ,nelaukiama vieningo susi barimo, 
b,et prileidžiant, kad šiskusi^-ose gal’i. būti paliestos Baltijos valstybės, 
musu tam tikru įstaigą yra įteikti atitinka .!■ rezervai. Jei. tik bus jau '■ 
at-ėjąs metas, bus patiekta .'Vips, mūsą bylos išfeani medžiaga'."1’'

’ tigi šipl balsas tiek dėl žmogaus, tiek- dėl politinės padėties ; \ ■ 
atstatymo buvo keliamas arba^ vieną lietuviu ar drauge ’ su • savo likimo

-dr ugals - estais, latviais. Dabar .susidarė galimybė savo oalsą $aug ’ 
kur svjujągti su balsu visos. Europos -/nuo Viduržemi* juro? iki Baltijos - ■ 
-pavebgiU" taut'ą.^. Lietuvai įeinant į Jungtinės Amerike«i ^valstybėse, susi -

’ •rga’nizaVUsį valstiečių, kitaip vadinamą, žalipj į internacionalu, kurio . 
pirmininkas yra klačekas į Sekretorius Timitrovas. *

Mišą gyvoji . skriauda jau yra pagjrij3dj_nai pasauliui pažįst 
ir suprantama, nes nuskriaustąją skaičius vis dar didėja. Bet dėl to 
nuolatos didėja ir kovotoją skaičius 
viri.
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VLIK’O RASTAS JT GENERALINIAM 
SEKRETORIUI

Ekscelencija, \ _ Cx
1946 m. skaliu 30 d.. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

turėjo garbę raštu kreipti Jūsų ir Jungtiniu Tautu Organizacijos dėmesį 
1 Lietuvos gyventoju persekiojimo,'ju suiminėjimri, deportavimo ir depor- 
tuetuju nežmoniško laikymo faktus, kuriais Sovietu S-gos’vyriausybė flag- 
rantiškai yra- sulaužiusi tarptautinius pasižadėjimus, o taip pat Atlantb 
chartes ir Jungtiniu Tėutu tchartęš ^straipsniuą,, garantuojančias žmogui . 
pagrindines laisves, Sov.S-gos sykfu su visa Jungtiniu Tautu, organizacija ’ ■» 
iškilmingai Įsipareigotus vykdyti. ' '■ ' • • *

Integraliai palaikydami' sayo pereitu metu rašto mintis bei išvadas,, 
turime garbę papildomai kreipti Jusu dėmėsi 1 faktus, iš kuriu m2tyti,kad 

"• Sov.S-gos vyriausybė ne tik nesustabdė persekiojimo ir deportuotujU naiki- . 
nlmo, bet ji tęsia toliau sustiprintu būdu, atimdama iš Lietuvos zi-iO.gaus 
ne tik pilietines laisves, bet ir laisvę gyventi savame krašte, teisę iš- • - 
viso gyventi. * * ■

I- \ ‘ •'
MeS -nutylime faktus,' iš kuriu matyti, kad Lietuvos gyventojams. „ 

atimtos^ visos galimybės naudotis pilietinėmis teisėmis f apautos, bei žodžio * 
bei organizacijos laisvės, galimybės savo valia pareikšti laisvais rinki
mais, galimybės nevaržomai praktikuoti religinius Įsitikinimus. Tesusto
jome tik prie elementariausios biologinės asmens teisės: išlikti gyvam ir 
laisvam.. -

Deja, Sovietu S-gos okupuotoje Lietuvos teritorijoje vyksta nuoka-f 
tinė gyventoju eksterminąeija, vietinius gyventojus suimant, teisiant, dą- •„ 
portucjant ir ju vietoj atgabenant iš Rusijos. Deportuojami visu luomu t^ek 
darbininkai, ūkininkai, tiek intelektualai žmonės. Kiekviename kairia yra . 
namu užkaltais langais ip. durimis,' kuriu savininkai yra išvežti arba nuo- 
išvežime pabėgę ir slapstosi"; Gyventojams terorizuoti ir plėšti veikia • 
speciali sistema - istrebiteliai, kūyie išlaikymą turi patys pasirūpinti 
plėšdami iš gyventoju* ' . -s

Paskutiniu laiku areštu'banga ypatingai yra palietusi dvasininkus. — • 
19*6 m. vasario 19 d. buvo suimtas ir nuteistas mirti Telšių vyskupas V. 
Borisevičius; 1946 m. gruodžio vidury suimtas ir išvežtas jo pavaduotojas 
vyskupas Ramanauskas*. Tuo pačiu metu buvo išvežtas Kaišia.doriu vyskupas 
T.Matulionis, kuris jau seniau buvo pergyvenęs sovietu kalėjimuose 12 metu 
1920-32) ir kuriam Gestapas buvo grasinęs kacetu.^Suimti taip pat vyskupu 
artimiausi padėjėjai: prel.Labukas, pfel.Pukys, prel.Olšauskas ir kt. Tokiu - į 
būdu vyskupu daugiau kaip pusė yra suimta. Norint suprasti, kokiu mastu 
eina suiminėjimai, užtenka paimti tik vieną Kąuną. Čia yra 12 bažnyčių, 
o išvežta ligi 1947 m. pradžios -šie kunigai: kan.Mielėška (Karmelitu para
pijos klebonas), kun.Dagilis (Vilijampolės parapijos klebonas), kUn.Fabl- ■> 
janskasj paskiau kuji.Budnys {Prisikėlimo bažn.tėvai saleziečiai Gustas ir > 
Paukštys (įgulos bažnyčią), kunigu peminari jos proreiftorial.kan.Raudh-, 
paskui kun.Kuzmiokasjėzuitas tėuas Bieliūnas (Jėzuitu bažnyčia), kun. . 
Želvys (šv.Antano bažn.) suskubo pasislėgti. Provincij'os parapijose - kan.

. Janulaitis, Adomaitis, Ylius, Jonas Grigaitis, Šauklys, Mieldažys, Sliumpa, 
Vaišnora, Nagulevičiuš, Gaižutis, Cimielis ir kt. - apie 70 kunigu* Dėl" 
persekiojimo slapstosi apie 150 kunigu* - *, . .

Areštu banga yra palietusi ir profesorius, rašytojus, mokytojui*/ 
Vien Kaune mums žinomos išvežtųjų pavardės - prof.T.Petkevičius, prof.P, " t 
Kemėšis, prof.J.Keliuotis, prof. Dambrauskas, rašytąja! K.Jakubėnas. K.' 
Boruta, Lukauskaitė. . k

Musu patikimomis žiniomis, kas'mėnuo suimama apie 2000-3000 žmonių; 
jie ’’nuteisiami” dažniausia už aklu 6-8-10 metu ir deportuojami i Rusiją, f 
Tarp ju apie 10£ yra intelektualai. ■ '
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Deport ictujV desperatišką padėtį Rusijoz priverčiamuose darbuose 
yra užtr-nk-',mai ryški*! atvaizdavę fen gyvenusieji knygose ir l<ikraš- 
čiuosp. Husų g uti autentišKi liūdi jinai ju atvaizdavimu patvirtina ir . - 
papildo konkrečiais faktais.

Vienas išbuvęs Vorkutoj'© 19 mėnesiu, dirbęs anglių kasyklose pa
reiškė. "Iš kiekvienos naujos partijos, kuri atgabenama į ta milijonini 
lagerį, per pirmuosius du mėnesius miršta 50-6C> atvežtųjų; jie negali 
pakelti šalčio; jie neturi ei pirštiniu, nei šiltesniu drabužiu; viską 
jiems pakeliui atėmė. Jis pats gydytojas, buvęs privilegijuotojo padėtyje, 
gaudavę geresni saistą ir nebuvo suvaržytas darbo norma.•Tačiau grįžęs 
visas ištinęs nuo bado.

Šioje stovykloje yra ir buv.Lietuvos įgaliotas ministeris Prancū
zijai ir Ispanijai p. Klimas, kuris mirtinai serga, ir kuris išbuvęs dau- 
•elį mėnesiu Gestapo kalėjimuos^ Prancūzijoj ir Vokietijoj, 1944 m. Lietuvą 

okupavus bolševikams, tuoj pa.t-buvo suimtas ir ištremtas. Tokioje padėtyje 
yra ir kiti a-ie 10. >u0 lietuviai. : '

Kitas buvęs Kreslage (piie geležinkelio stoties Res.ahioty Niznena- 
imskoje apygardoje pareiškė; '

’’Kai atvykau į šį pragarą, iš musu atėmė viską, ką tik galima atim
ti. Skarmalais aprengti buvom tuojau paskirstyti brigadom ir pradėjo mus 
dvasinti. Turėjom sunkiai- dirbti taigoje. .uo tamsos pradėdavom, su tamsa 
baigdavom. Buvo statma geležinkeiio šaka. .'.es turėjom pristatyti statyt i 
reikalingo miško.

"Maistas kasdien ta pati sriuba iš sušalusiu ir supuvusiu bulviui 
virta tik vrndeny su trupučiu kruopu. Jokios mėsos, jokio riebalo. Duonos 
porcija dienai 4GG gr., bet ji nežmoniškai blo ;a. Tai buvo viskas. Gulėti 
turėjom nekūrentuose barakuose, be čiužiniu be jokie užsiklojimo.. Po 
kurio laiko nelaimiu -jieji ėmė tinti; kūnuose atsivėrė žaizdos. Mirti* ėmė 
gausiai. Jau 1941 -m. spaliu mėn.mirtingumas buvo didelis. Gruodžio mėn. 
kasdien mirdavo 2G-50* Šaltis siekė 50 lapsniy. Norint pasišildyti baraką, 
reikėjo malkas parsinešti iš už 3-4 km. Kiekvieną rytą tarp draugu,kftrie 
prie savo šalies iš vakaro buvo sugulę, pasirodydavo jau negyvą ir susty- 
rusiu* Lavenu nebuvo galima laidoti, neš žemė buvo giliai įšalusi. Juos' 
krovė lagerio kampe. Kiekvieną vakarą "grįždami iš darbo, gyvieji parsineš
davo darbe metu mirusius draugus. Kitą rytą tas pats vaizdas. Jokios me
dicinos pagalbos-čia neturim, noą ji čia iš viso tokiom sąlygom buvo neį- 
msnoma. , •

’’Niekada šiame mirties fabrike nebuvo tikrinamaar buvo pagrindo 
deportacijai?" ' .

Ir pagaliau vienas prancūzas, gyvenęs ilgą laiką Lietuvoje, iš- . 
tremtas į Kanase lagerį 1945 m. štai kaip vaizdavo gyvenimo būklę tame 
Lagery; •

Tame la ;ery buvo visokiu tautybių ir visokiu nusikaltimu žmonių; 
vokiečiu, lenku, ukrainiečių.^ rumunu, prarcūzu ir kt., belaisviu, politi
niu kaliniu, tremtiniu ir žmonių, kurie, turbūt, niekad nesužinos, už ką 
jie buvo.suimti ir kodėl čia atvežti. Sunkiausias režimas buvo taikomas 
vokiečiams, lenrviauelas prancūzams. - ■'

Didžiausias visu priešas buvo b.do šmėkla. Teg ud-.vome tik 40C gr. 
juodos duonos ir du litru lib i skystos sriubos į dien-į. Labai ret- i,kart? s 
nu© k-rta čk r duod^o gubaliuką dešros vakarais. Tokį patį maistą tegaudavo 
ir tie, kurie eidavo dirbti’! fabriką. Penkias dienas prieš Naujus Metus 
nedavė- vlsąi duonos. Sako, visame krašte jos nebebuvo. Po kelią mėnesiu to
ki* režimo nebe.žmonėmis pasidarėme, bet šmėklomis. Dilgėles ir ėunžoles 
rinkdavom ir dėdavom į sriubą, kad jos būtą daugiau. Gyvenome mediniuose 

' barakuose ir gulėjome ant žemės. Vieną kartą į mėnesį atveždavo kieX šiaudą 
pasidėti ant žemės. Bet žmonės ir juos pamažu sukramtydavo. Tokios gyvenimo 
sąlygos palaužia ir stipriausią žmogų. Mano kaip prancūzo gyvenimas buvo' 
dar palyginamai lengvesnis^ 'Nebuvau varomas prie jokio sunkesnio darbo, palė
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jau ilgiau.miegoti ir 1.1., bet vis tih%,nemanau, kad bučiau dar ilgiau, 
ištvėręs, jau dabar nebegaliu paeiki, nebematau bemaž visai ir girdžiu 
labai blogai. Pasirodo, visa tai yra išvada didelio kūno susilpnėjimo.

Esant- tokiom nežmoniškom sąlygom Ištrėmime yra mirę buv.resp.prez. 
A.Stulginskis, buv,užs.reik.min. Urbšys su žmona, buv,vid.reik. min. A. 
Endziulaitis, A,Starkus, buv.vid.reik.min.,buv.teisingumo ministeris prof. 
A.Tamošaitis ir Žilinskas, buv.vid.reik.min. Rusteika. Tai tik keletas 
pavardžių iš tūkstančių žinomų ir nežinomų kitų Lietuvos piliečių.' 
e Šie nuolatiniai Lietuvos gyventojų areštai ir jų naikinimas'tolimo-' 
sios Rusijos priverčiamųjų darbų lageriuose ir kalėjimuose gresia galu- 

■tinai sunaikinti lietuvių tautą, kuri vien per šį antrąjį karą ir su juo 
, atėjusias okupacijas yra netekusi jau daugiau kaip pusės, milijono, t..y< 

20.. visos Lietuvos gyventojų. Tolimesnis leidimas naikinti ar naikinimas 
.tautos, kuri tėra tik nekalta naoionalsocialistinės_V°kietijos ir.bolše- 

. visginės Rusijos sutarties agresijos auka, negali būti suderinamas su ele
mentariausiu žmoniškumu nei su tais Chartų principais, kuriuos ginti ir 
.yykdyti gyvenime yra sau tikslu pasiskyrusi jungtinių Tautų Organizaeija.

Žitai turėdamas galvoje, Vyr.Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas dar 
kartą turi garbę prašyti Jūsų Ekscelenciją:

įrašyti šį klausimą į Jungtinių Tautų'Organizacijos Visumos susi
rinkimo darbų tyarką arba pavesti jį svarstyti Ūkinei Socialinei Tarybai, 
kad kompetentingas Jungtinių Tautų organas 'alėtų nutarti priemones ap
saugoti dabar sovietų okupacijoj esančių lietuvių esmines žmogaus teises 
ir laisves, kurias yra laidavusi Jungtinių Tautų Charta.

Turiu garbės prašyti Jūsų Eksneleneiją priimti mano giliausios , 
pagarbos-pareiškimą. , ''' , .

n • “ - ’ - M. KRUPAVIČIUS
VLIK’O Pirmininkas

• BALTIJOS VAISTYSIU MEMORANDUMaS JT rlRKILINKUI

■ Pone Pirmininke, . , ■ • ” .
Kai 1940 m. birželio 15-17 d.d. Soy.s-ga, susitarusi su Hitlerio 

Vokietija ir laužydama jos pasirašytas sutartis ir iškilmingai duotus 
tarptautinius pasižadėjimus, klastingai jos valstybes - Lietuvą,
Latviją ir Estiją, vįsas civilizuotas pasaulis bbv.S-gos agrėsiją prieš 
neutralias, savo laisvę ir nepriklausomybę branginančias, Baltijos valsty
bes. Didžiųjų valstybių vyriausybės, išskyrus tų laikų Ševiotų Rusijos 
sąjunginę Hitlerio Vokietiją, atsisakė sakytos agresijos pasėkoje sudarytą 
padėtį nripažinti. Tuo būdu Baltijos valstybės, kad ir sovietų kariuomenės

■ okupuotos ir prieš vieningą lietuvių, ja tvių ir estų tautų valią fiziškai 
inkorporuotos į Sov. S-gą, tebėra tarpt.teisės požiūriu nepriklausomų 
valstybių bendruomenės nariai, tik jų suverenių teisių vykdymas pagal ve- 
linnies JV prezidento Roosevelto pareiškimą, ’has only temporarily put 
aside" (laikinai sukliudytas), Nors bendromis Jungtinių Tautų pastangomis, 
vienas 1959 m. rugpiūčir 25 d. - rugsėjo 28 d. sąmoksle prieš, taiką ir 
prieš?Baltijos valstybių ir Lenkijos nepriklausomybę dalyvių yra padarytas 
negalinsiu kenkti pasaulio taikai ir kitų valstybių laisvei, lietuvių, 
latvių ir estų tautos, ankstybos totalitarinių valstybių agresijos aukos, 
ir šiandien dar yra verčiamos apeliuoti į civilizuoto.pasaulio sąžinę,kad 
tūtų atstatytas jų valstybių suvereninių teisių vykdymas.

1940 m. birželio 15-17 d.d. Sov.S-gos agresija prieš Baltijos vais
tyta s, ir dar ir šiandien tebesitęsianti tų valstybių okupacija, nėra vien 
tik lietuvių,' latvių ir estų tautų, davisių pakankamų savo politinio su
brendimo įrodymų, politinės laisvės laikinas panaikinimas. Čia suminėtos 
datos paženklino taip pat tų tautų planingo, sistemingo ir ži*aur .aus nai
kinimo pradžią. ’’Petras Didysis padarė didelę klaidą palikdamas vietos 
gyventojus Baltijos srityje jų kraštuose", rašė.oficialusis Komunistų'Par
tijos organas ’Pravda" 1941 m. pavasr-rį; "Iškeldinimas anti-soTietinia
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elemento iš Baltijos respubliką. yra didelės• reikSme’s politic"’s uždavi-. 
nys", pažymėjo s.avc garsiojoj i'jAl m. sausio 21 d. slaptoj instrukcijoj 
N 2192 Sov.S-gos komisaro . išvaduotojas Serov. Šios dvi citatos sudaro . 
komentaru nereikliau j anti -zyksiančios šiuo metu Baltijos valstybėse- 
tragedijos fonu. 1940 m. p-adėtoji Baltijos tautu naikinimo ir lietuviu, 
latviu bei estu žudymo politika teoe,tęsiama ir šiandien, nors Sov.S-ga 
yra prisidėjusi prie Atlanto Chartos ir yra pasirašiusi Tungt.Tautu Chartą, 
kurios preambulės, .0 taip pat str.str.1,15 ir 55 laiduoja žmogaus teises 
ir pagrindines l'aisves, gi str.2 nusako-, kad ”1.11 members... shall falfili 
in good faith the obligations assumed by them.in accordance with the pre
sent Charter”. -'

Kas dėjosi ir kas šiandien dedasi Sov.S-gos kariškai okupuotose 
Baltijos valstybėse?

> ■ , • I. L i e t v. v a

• gėopbįltinės padėties Lietuvos respublika buvo okupuota
plrmoji?3Tai buvo padaryta tikslu nuleisti geležinę uždangą ties Lietuvos 
vakarinėmis sienomis, atskirti, visas Baltijos valstybes nu. Vakaru Europos 
ir atkirsti ju gyventojams galimybę pasitraukti į vakarus. Raudonosios 
Armijos tankai žygiavo taip sparčiai, kad tik Respublikos irezidentas A. 
Smetona, lydimas krašto apsaugos ministerio ir saujalės kitu asmenų,spėjo- • 
pasitraukti iš Lietuvos. Lietuviu suimlnėjimai, trėmimai į Sibirą..ir žu
dymai prasidėjo beveik tą pačią dieną, kai Maskvos emisaras, užs.reik.ko
misaro pavaduotojas Dekanozovas, nesiskaitydamas•su Lietuvos valstybės 
konstitucijos nuostatais, nrimetė Lietuvai Maskvos agento raleokio vadovau
jamą vyriausybę ir kai Lietuvoje įsikūrė garsiosios sovietu NKVD, dabar / 
MVB (politinės slaptosios policijos), tinklas, ilrmieji šios organizacijos 
smūgiai buvo tai'koml .elitiniam, intelektualiniam ir dvasiniam tautos 
elitui su aiškiu tikslu dekapituoti ‘tautą, kad paskui lengviau ją sunaikintu*

Neskaitant atskiru asmenų suėmimu, deportavimu ir nužudymu tiek į 
valstybės sostinėje, tiek kituose miestuose, o taip pat ir miesteliuose įbei 
kaimuose, pažymėtinos yra šios-lietuviu tautos naikinimo bangos: -
1) faaktis iš 1940 m.liegos 11 į 12 d.d. 5 1940 m. liepos 15 d. buvo paskirti 
rinELTiaA“I''vš37n'IIaūčlIes ŠeImąT,’kuris? pagal tuo metu paslaptyje laikytą \ 
Maskvos'planą, turėjo paversti Lietuvą tarybine respublika ir nutarti pra-\ 
šyti'Maskvą inkorporuoti ją į Sov.S-gą. 1-rieš "rinkimus ncintį iš liepos 11 \

. .1 12 d.d. NKVD suėmė beveik visus demokratiniu partijų lyderius, laikraščiu 
redaktorius ir artimuosius bendradarbius, aukštas valstybės pareigūnus ir 
visuomenės veikėjus, daug dvasininku, žodžiu,'visus tuos, kurie turėjo 
įtakoms tautoje ir formavo jos viešąją opiniją. Visoj Lietuvoj tą naktį buvo 
suimta daugiau kaip 2.000 asmenų; . _
2) bolševikinės revoliucijos sukakties išvakarės 1940 m. lapkriėie_5-6_d._d_. 
suimle”ell? EūvTmlnlšteriu", daugeIiš"Lfetūvos‘~arinijos-karininku £r kareiviu. 
Šauliu Sąjungos - patriotinės organizacijos valstybės nepriklausomybei 
ginti - vadu ir nariu,.universiteto profesorių ir liaudies mokytoju, viso 
apie 600 asmenų, NKVD manymu, pavojingu sovietiniam saugumui.
5) 1941 _m. birželio 14-21 d.d.j. pradėta” vykdyti masinė lietuviu deportacija 
į SlSIrą7-IIfaJu7”KažacEstaną7“lagal sovietu Rusijos saugumo komisaro pava-^ 
duotojo Šerovo išdirbtą 1941 m. sausio 21 d, slaptą planą,.kuris bolševikams 
1941 m. birželi® mėn.gale bėgant iš Lietuvos pateko į Lietuvos administra
cijos renkas, turėjo būti deportuoti šią kategorijų lietuviai: -
a) visi paleistu politiniu parti ją ’ir ekonominiu bei kultūriniu organiza

cijų nariai, visi socialdemokratai ir trockininkai; - ■
b) visi nepriklausomu laiku Lietuvos valdininkai; teisėjai; karininkai

ir policijos pareigūnai; •
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c) visi nepriklausomybės kovu prieš bolševikus 1918-19 m,' dalyviai, asmens
priklaus*? Šauliu Sąjungai; .

d) ' visi buvę Komunistą Partijos nariai, kurid apleido partiją ar buvo iš
jos išmesti;

e) pabėgėliai ir emigrantai; .. . •
f) buvusieji Lietuvos diplomatiniu misiją tarnautojai ir užsienio firmą- .

atstovai; - . , \ ;
g) ašmenys, palaikantieji ryžius su užsieniais, pav., esperantininkai ir

filatelistai; . / ’ . ■ ■
h) politiniu pabėgėliu giminės; . .
i) dvasininkai ir tikybiniu organizaciją aktyvus nariai;-
j) aristokratai, dvarininkai, pramonininkai, prekybininkai, bankininkai ir

restoranu savininkai. ' ‘ ■ . ‘
Tik per vieną savaitę (birželio 14-21 dienomis) deportuota pagal tą 

planą -34.260 lietuvią (tikslus deportuotąją sąrašas sudarytas Lietuvos Raud» 
Kryžiaus-ir gali būti kiekvienu metu patiektas;. Deportuotieji buvo'suiminė
jami naktį, tarp 1-4 vai.; jiems buvo duodama ves-keletas minučią' pasiimti 
reikalingiausius daiktus; vežami buvo suaugusieji, seniai ir' vaikai; jei na
muose nebuvo surasta šeimos galvos, išvežta žmona ir vaikai; deportuojamieji 
buvo sugrūdami į specialiai paruoštus gyvuliams transportuoti skintus vagonąs, 
be suolą ir be langą, - durys aklai užkalamos; vyrai atskiriami nuo žmoną ir 
vaikai nuo tėvą; nežiūrint vasaros karščio deportuojamiems neduota net vandens 
atsigerti. Tūkstančiai deportuojamąją mirė tuose vagonuose ir Rusijos pereina
muose kalėjimuose, nepasiekę ją ištrėmimo vietą. Išlikusieji gyvi vyrai su
grūsti į priverčiamojo darbo stovyklas Sibiro šiaurėje ir Vorkutoje, Alts- • 
juje ir Kazachstane, moterys suvarytos ..! kolchozus ir prie žuvies gaudyjno , 
darbą Lenos upės žiotyse, daugelio vaiką likimas iš viso nėra žinomas. įvai
riais keliais, pasiekusios žinios patvirtina, kad didelė dalis deportuotąją 
vyrą jau yra išmirę, o ir motorą ir vaiką mirtingumas yra nepaprastai di- : 
delis; žuvusiąją tarpe yra buv.Lietuvos Respublikos pre.z.Aleksandras. Stulgins
kis, buv,ministerial pirmininkai prof.r.Dovydaitis, adv.A.Merkys, buv.minię- 
teriai A.Tamošaitis, ’S.Šilingas, J.Urbšys ir jo žmona, A.Endziulhitis, A. 
Žilinskas ir daugelis kitą, Ragai Serovo planą turėjo būti deportuota-vien 
iš Lietuvos 7&0.000 piliečią; tačiau kilęs Vokietijos-Sov.S-gos karas kuriam 
la ikui sutrukdė to nežmoniško plano vykdymą. 4
4) 1941 m. birželio 22-60 d,d.: Traukdamiesi iš Lietuvos NKVD pareigūnai 

aT“eū5aūč[S“5aII"VITnIaūš7-Kaūno ir provincijos kalėjimuose, laikytą lie
tuviu; iš 12.00G kalintą lietuviu sovietu kariuomenei apleidus Lietuvą 

rasta gyvą vos 300;
b) -sušaudė visus travieniškią (tarp Kauno ir Vilniaus) koncentracijos

stovykloj laikytus lietuvius, viso apie 500 asmenų;
c) Rainiu miške, (netoli Telšių, Siaurės Lietuvoje) sovietiški.budeliai •' 

bestialiai kankindami nužudė suimtuosius tos vietos lietuvius intoli- „ 
gentus; teisėjus, notarus, dvasininkus, viso 76 žmones; '

d) apie 2.000 lietuviu iš įvairiu Lietuvos kalėjimą, daugiausi# iš Vil
niaus , buvo varomi prieš atsitraukiančią Rusijos kariuomenę į Rusijos 
gilumą; Minske prie ju buvo prijungta apie 4.000 lenką ir baltarusiu 
iš Lenkijos ir Baltarusijos kalėjimą; pakeliui iš Minsko į Mogilovą, 
Červenės miške jie buvo 1941 m. liepos mėn. juos lydėjusią enkavedintą

kulkosvaidžiais nužudyti. Tose masinėse skerdynėse tarp daugelio kitą žuvo; 
buv.Lietuvos mini-sterio pirm-ko pavaduotojas K.Bizauskas, ministerial S. 
Rusteika, j.Čaplikas ir B.Giedraitis» Yra gyvą Červenės masiniu skerdynių 
liudytoją,~stebuklu išlikusią po lavoną krūvomis; prireikus jie galės pri
siekę paliudyti. Tas įvykis aprašytas dokumentuotoj tą žudynią liudytojo 
pik. J.Letruičio knygoj "Lithuania Under the Siekia and Hammer",Cleveland, 
U.S.A. 1 !.
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5) 1944 ■ J’ugpi’tt^io-’gr odžrę mėnesiais ■> kai’ s-ovųs—gos kariurrnjeae antru
• kaufuTsTbrove r’Liefuvą, 'plrrm.'-^oš^šūgi'įjšusiy. iš Maskvos į Vilnių-so-

; vietiškęs administracijos ir MVB aukos buvo 1941 m. birželio mėn.sukti innx<~ 
prieš sovietiška-okupantą dalyviai,' jų giminės ir artimieji, taip pat 
tie, kurie buvo įtraukti į deportuotųjų sąrašus. 1941 m. bet kuriuos tuo
met dėl kilusio karo su Vokietija nespėta išvežti. Tame laikotarpyje 
nužudyta ar deportuota, kas yra tolygu kiek sulėtintai mirčiai, apie 
37.000 lietuvių, jų turėtieji ūkiai sudeginti.

• 6) 1245 m, 1946 nu_vasara kovose su sovietiškais istrebiteliais žuvo 
apie 2o”000‘’liėęūv$ų rezistentų, ieškojusių saugumo Lietuvos miškuose 
ir daug ūkininkų, juos rėmusių ir maitinusių.
7) 1945 ir 1>46 m. įvairiais pretekstais MVB agentai suiminėjo vi ’„utiniAidai 
apie**27000*3"000”xietuvių kas mėnesį; kalėjimai; kurių šiuo .metu Lietuvoje 
yra labai daug, tuštinami du kartus per mėnesį; kalinių likimas nežir-.masj 
tarp kitų išvežti į garsiąją Vorkutos priverčiamoj 9 tarto st įvykių-, laSioros 
upės žiotyse, prie Lediniuotojo Vandenyno, buv.Lietuvos.ministeris\Pran- 
ouzijai Petras Klimas, prof.T.Petkevičius, žymus socialdemokratas K.Žvi
ronas, prof.F.Kemėšis, pruf.. JlKeliuotis, prof. Dambrauskas, rašytojai M« 
Jakubėnas,’K.Boruta, Lukauskaitė ir kiti;x toje stovykloje r'aniasi apie _ 
lOC.OuO lietuvių, k rie kasdien kovoja su mirtimi.

' 8) 1247 m. Ryšium.su visuotina komunizmo ofensyva Eur'poje vyksta naujas 
Lietuvos gyventojų naikinimas, masinės lietuvių deportacijos į Sibirą.

■ Ypačiai skaudžiai yra paliesta Lietuvos dvasininkija ir ūklninkija. Dar 
1946 m. vasario 19 d. buvo suimtas ir nuteistas mirti Telšių (Siaurės 
Lietuvoje) vysk.V.Boriseviėius. Tų pačių metų gruodžio mėnesį suimtas ir 
išvežtas jo pavaduotojas vysk»Ramanauskas, Netrukus po to buvo suimti ir 
išvežti; Vilniaus arkivyskupas M.Reinys, Kaišiadorių vysk.Matulionis, 
anksčiau kalėjęs 12 metų garsiose Solovkose,-šaltojoj jūroj, ir 1932 m. 
Lietuvos vyriausybės iškeistas, prelatas Labukas, prel.lųkys, prel.Olšaus
kas ir kt. Vien iš Kauno, kuriame yra 12 bažnyčių, išvežta 9 kunigai, iš 
provincijos apie 70 kunigų, apie 150 kunigų slapstosi, nes jiems gresia 
deportacija. Turintieji daugiau 11-15 ha žemės ūkininkai pastatyti už 
įstatymų ribų; jie apkraunami nepakeliamomis duoklėmis- o. negalint jų tę
sėt!, ūkiai atimąmi, o ūkininkai ir jų s eime s' Išvežami į priverčiamojo 
darbo stovyklas.

Retžimas Sov.S-go£ priverčiamojo darbo stovyklose nesiskiria nuo 
Gestapo koncentracijos stovyklų. Tik sovietiškieji budeliai pirma nei nu
žudyti ar nukankinti stengiasi iš suimtojo išspausti visą jo darbo jėgą.

Čia tenkinsimės pacitavę tik vieną iš daugelio mus pasiekusių liu
dijimų - jų daugiau yra tilpę Lithuanian American Council, New York, lei
džiamame Lithuanian Bulletin - iš- priverčiamojo darbo stovyklos Kraslag 
prie geležinkelio stoties Rešioty, Niznenaimskoje apygardoje, kurioje . 
buvo nužudytas Lietuvos resp.prez.Aleksandras Stulginskiu. <

’’Kai atvykom į šį pragarą, iš mūsų atėmė viską, ką tik galima Ne
atimti. Skarmalais aprengti buvom tuojau paskirstyti•brigadom ir pradėjo 
mus dvasinti. Turėjom sunkiai dirbti taigoje. Nu.-; tamsos pradėdavom, su 
tamsa baigdavom. Buvo statoma.geležinkelio šaka. Mes turėjom pristatyti 
statybai reikalingo miško-.

Maistas kasdien ta- pati sriuba iš sušalusių ir supuvusių bulvių- 
virta tik vandeny su trupučiu kruopų. .T'klos mėses, jokio riebalo. Duonos 
porcija dienai 400 gr. bet ji nežmoniškai bloga •

II. Latvija
Tau per pirmąją bolševikinę Latvijos okupaciją, trukusią nuo 1940m. 

birželio 17 ligi 1941 m. liepos 1 d. (kada, sovietus Latvijoj pakeitė hit
lerinė Vokietija) iš latvių ^autos buvo pareikalauta didelės žmogių gy
vybių' aukos, ragai Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto Ženevoje duo
menis 1.355 latviai buvo nužudyti, 32.S>5 buvo ištremt;! arba dingo, apie 
15.000 asmenų buvo suimti ir išvežti per vieną 1941 m. birželio 13-14
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naktį. Tai tebuvo pirmoji p/aėios NKVD parengtos persekiojimu schemos
... —dalis > jos Įvykdymu .S’xkiZibicte kil$s kzipAš su Vokietija. Dar prieš tai bjjstįū--^ 
■^"Sįegortuota visa sdie^calstybės prezld^ir^Ul^iiUL x

profesiją ir>^x£ij^.<^ip-jZ^^^'birželiG 13-14 
nakties auta/,/ skirstosi šiaip: 7.497 rut-aiįrs? 4.1<io vaikai; 1..0Q6 armi
jos karinipžai, 135 gydytojai, 99 izJuiolerla’i, 64 advokatai, 44-a ru-eomai, 
38 kunigai-', 175 rašytojai bei menininkai, 4JG universiteto profesoriai, 
386 studentai ir 1.1, Jie buvo suimti ir ištremti nežmoniški.ausiu būūu f 
ir sąlygomis. Seimu galvos buvo atskirti nu-?kitų narių, motinos nuo savo 
vaiku'. Visi jie buvo išgabenti pernelyg gerai’ nuvokiamon paskirtis UžAni- 
spauduotuose prekiniuose vagonuose, be geriam-) ■'Tandens ir sanitariniu są
lygų. Ligi šiol šiek tiek žinių-, prasiskverbė apie kai kurias išvežtąsias 
moteris - jos yra toliausiuose Scv.S-gos užkampiuose. Apie vyrus tromtiniuj ' 
veik jokiu žinių;!reikia tarti, kad jie bus arba likviduoti, arba žuvę ne
žmoniškose bolševikinės darbo vergijos sąlygose. • ’ ’

•) Atkasus masinius kapus Jugloi, Baltažeriucse ir kitose vietose pil.s 
.Rygos, kur buvo palaidot op bolševikinio teroro autas, buvo specialiai nu
statyta, kai prieš nužudomi žmonės buvo bestiališkai kankinami. 'Kai kuriĮ 
nužudytųjų nagai buvo atplėšti, rankos surištos, spygliuota violai ^nariai 
Išnarstyti, dantys išdaužyti, kiaušai suskaldyti, Tarp taip nukanklhtų aukų 
buvo Latvijos skautu vadas, žilagalvis generolas -Goppers, ir daug kitu žymiu 
karininku, valdininku ir politiku. Prieš tai ilgoj latviu tautos istorijoj 
tokio brutalaus masinio naikinimo nebuvo buvę.. NKVD būstinės Rygef (Brivibas 
ir Stabu gatvių kampe) pogrindžiuose tam reikalui buvo įrengti specialūs ■ 
kankinimu kambariai su rafinuotais kankinimo Įrengimais, taip pat rastas 4 
skerdyklų panašus kambarys sū kaučuko sienomis kulkoms suimti ir kanalais 
kraujui nutekėti.

, Tuo taupu kai pirmosios okupacijos pradžioj bolševikai stengėsi savo 
tikrąsiab intencijas slėpti ir-masinius žudymus vykdė slapta, antrasis 
okupacijos periodas 1944/45 m. buvo-pradėtas viešais masiniais areštais, 
trėmimais ir žudymais, ir latviu aukų skaičius pakilo ligi keliu dešimčių 
ir not šimtu tūkstančiu. Dėl suprantamu priežasčių Sov.S-ga neleidžia išeiki 
apie tai jokioms žinioms ir rūpinasi, kad nenaaiškėtų aukų skaičius.

Kai 1945 m. gegužės pradžioj po Vokietijas kapituliacijos bolševikai 
užėmė pietvakarinę Latvijos-Kuršo dali, visiems 16-60 metu amžiaus gyven
tojams buvo įsakyta prisistatyti į. nurodytas vietas ir pasiimti su savim 
keliom dienom maisto. Atvykusieji buvo suvaromi.! spygliuotėm vielom aptver
tus žardus, kur jie buvo laikomi po atviru dangum daugiau kaip dvi savaites. 
Nuo balo ir šalčio (Baltijos pakryėty gegužės m. dar šaltoka, ypač naktį) 
kilo epidemijos, ir daugis žuvo. Mirtingumui nepaprastai išaugus, dalis . 
paimtųjų buvo paleisti, kiti likę gyvi buvo išgabenti į kitas vietas ir iš 
ten paimti į priverčiamoji darbo stovyklas Sov.S-goj. po tos akcijos pajė
gių vyrų skaičius daugely valsčių sumažėjo ^p-čia procentų ir daugiau. 
Žmogžudystės, prievartavimai ir plėšimai pasidarė kasdieniais reiškinys; 
taip yra ligi šiol. x-'adėftią geriausiai aiškėja iš laiškų, rašytų iš Latvi
jos ir-išvengusių cenzūros:

’■’L.o. Nuo pat pirmosios rusų įsiveržimo, dienas (1945m.) gyVenam klai
kiam siaubo, matydami tuos išsigimėlius besitrankančius girtus gatvėse ir 
darančius neįsivaizduojamus dalykus. Jeigu manote kad jie elgiasi kaip 
1940/41 m. ir kad viskas tebėra kaip tada, jūs labai klystat. Tada tebuvo 
juokai palyginti su tuo, kas yra dabar. Nuo pat pirmos dienos prasidėjo 
plėšimėi, žmogžudystės ir prievartavimai ir jie tebeeina ligi šiol. Kai 
tik sutemsta, gatvėse tesimaišo vieni rusai... Jau įprasta matyti gatvėj 
nurengiant žmogų arba ties namais sustojant kariškų mašinų ir viską iš
kraustant; žmonės laimingi., jei paliekama j-ų gyvybė. Ir taį daro majorai 
ar dar aukštesni raudonosios armijos karininkai. Tau tiesiog prideda p-ti^J 
kaktds revolverį ir šaukia; •Lcdajl” (Atiduok). Vakarais jūrininkai grįž
tantiems iš darbo žmonėms ,numąusto batus ir atiminėja laikrodžius. 0 laik
raščiai parašo, kad tai daro Vlasovo banditai...''
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. Aš noriu-parašyti, kas darosi musų. rajuje. Badas, smurtas, 
teroras , -žmogžudystės, plėšimai .jei ne kasdien, tai bent kas savaitę. 
Ginkluoti raudonarmiečiai nušauna kiekviena, kuris bando pasipriešinti 
tiems banditams e, J'

"... ITo-vin'cij o j rusų gaujos apsupa ūkius ir pasigrobia visa, 
ką .tik*gali sukrauti į. sunkvežimius".

"ce. Ypač intelektualai nuolat suiminėjami, tardomi ir sodinami 
i kalėjimus. Tarp jų yra ir N.; jis nuteistas 20 metu kalėjimo, ir dar 
nežinia; kur jis turės bausmę atlikti, X. gavo 25 .metus; 10 metų už tai, 
kad,.esu, tyčia užvaręs "Vanags" vilkiką ant seklumos, o 15 mėtų už tai, 
kad keliems padėjęs pasprukti i Švedija. Suimtas ir-Y,. ,. bet apie ji nieko 
nežinom- Daugelio k i tų taip pat nebėra tarp- mūsų, e."

"... Badas, .melas ir klaiki propaganda - tai visa, ką turim savo •• 
kraš Ja". .

"Tavo 'vyras nuteistas 25 metams sunkiųjų, darbų ir išvežtas. Tam - -. 
neleido nieko pasiimti. Kur. jį išgabeno, mes nežinom, ir plekas mums. • 
nesako.. Mums viską atėmė, ir dabar mes esam tikri skurdžiai. Tave-tėvą 1 
apiplėšė gatvėj išrengė ir pagaliau’pasodino į kalėjimą. Apiplėšė ir ’ 
tavo uošvį; jis gyvena pusbadžiu". .

Kad nebūtų sunaikinti, daugis, pajutę pavojų, bėga į miškus ii* 
slapstosi, vesdami su okupantais beviltį partizaninį karą. Kaip matyt iš 
šių laiškų ištraukų, tarp partizanų.ir bolševikinių uzurpatorių jdu 
keli metai'vyksta nepaliaujamas karas, Štai keletas parodymų, kaip vyksta 
tasai

22£iįzaninis_karas: •
"... Miškuose latvių partizanai susikauna su dėkos daliniais, 

pagautieji žiauriai kankinami ir nužudomi".
Juškuose pilna partizanų. Jie gerbi ginkluoti; sako, turį 

net tankų ir artilerijos. Kelissyk buvo bandyta miškus išvalyti, bet dėl 
didelių nuostolių tokių operaoijų pradžioj išvalymas vis atidėliojamas 
Ir nebegirdėti, kad būtų b.uvę stambesnių veiksmų. Neretai partizanai už
puola sovietų-l aisto išteklius ir municijos sandėlius" .

"Pastaruoju metu "miško broliai" sujudo. Keli komunistų tūzai 
provincijoj buvo nušauti;. F.ir A. valsčiuose ir prie a,upės, buvo tikros 

.kautynės. Partizanai apsirengę rusiškomis .uniformomis, juos .sunku atskirti 
nuo tikrųjų sovietų karių".

Kad nuo savojo likimo apsaugotų tuos, kurie kaip tremtiniai (DP, 
bei politiniai pabėgėliai yra kitapus geležinės uždangos, gilinės ir 
draugai Latvijoj laiškuose stengiasi atkalbėti juos nuo grįžimo namo 'ir 

’patarti jiems netikėti sovietų pažadais bei propaganda apie gyvenimo są
lygas Latvijoj. Čia keletas ištraukų iš laiškų tema

negrįžkit- nS5o :
"... Praneškit tai šeimai, kad jie negrįžtų namo. Mes gyvenam bai

saus teresro, žmogžudysčių, plėšimų, kankinimo ir deportavimo režimą".',
'*, .. Jeigu galit, sakykit visiems, kurie tik gyvena ne Latvijoj,. ' 

kad negrįžtų čia. Netikėkit bolševikų melams;, repatrijuodami žmones jie 
nori gaut;! nemokamų vergų, kad paskum galėtų gittis, jog tik darbo liau
dies entuziazmas leido įvykdyti jų garsųjį penkmečio planą, pagrįstą ne- 
kaltų,, mirtinai badaujančių žmonių kančiom,-krauju ir prakaitu".

" . .. N,,.grįžęs iš užsienių namo, buvo suimtas kartu, su žmona,-jų . 
maži .vaikai palikti likimo valiai".:

"... Kaip matot, aš tiesiogiu keliu pasiekiau Latviją, bet tą.savo 
žygi nežinau kaip beatgailėti, Nors tebesu laisvas, bet čeką jau kelissyk 
mane tardė. Vietoj paso man teišduotas paprastas leidimas; iš miesto iš
vykti man uždrausta. Taip yra ir su visais kitais. Ypačiai nepatikimais 
laįkcmi iš svetur grįžę žvejai. Jiems neleidžiama nė iš laukti į. jurą, 
vistclek, &r jie visiškai raudoni .ar balti kaip kreida".
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”... N.N. (21 mt.amžiaus) su kitais 20-čia latviu jaunuolių pra
dėsi repatrijuojami i Latviją, bet čekistai visus juos išgrū-io 1 Rusiją. 
Daugelis ją jau mirė badu arba nuo teroro. N.N. labai.apgailestauja savo 

^žingnį ir įspėja kitus svetur, esančius latvius negrįžti”.
Kitame laiške, gautame s.m. balandžio m., rašoma; .<
"Netikėkit agitaciniais melais, sakykit kiekvienam gyvenančiam 

užsieny dabar negrįžti. Mes gyvenam klaikiam terore., Mes kasdien esam 
žudymą ir trėmimu Sibiro vergirjon liudininkai". _ • *

Jie netgi prašo nerašyti Latvijoj pasilikusiems.
"Nerašykit nei mums, nei išvežtiesiems $ Sibirą. Laišku gavėjai iš 

panagiu tardomi ir kankinami-, o po to perkraustomi■į kitas vietas ir net 
į kitą pasauli. Nerašykit šaiškų ir negrįžkit namo, čia jūsų lauki- vergo 

•buitis; mes pasilikusieji,bejėgiai nykstam ir mirštam... Tautiečiai, ne
tikėkit propagandai. 1940/41 metai tebuvo šimtoji dalis to, kas yra dabar. 
Mūs'Jb kančios neturi ribų, kiekvieną minutę mŪ3ų tyko pražūtis. Niekas 
nėra 'Saugus. Mes slankiojam kaip surakinti žvėrys ir laukiam dienos,kada 
galėsim atmokėti už dabartinius savo skausmus ,r kančias,, kurios mums su
rengiamos neįsivaizduojamu būdu ir žiauriausiomis priemenėmis. Mes suspaudę . 

. kumščius laukiam tos valandos kada savo neapykattai-galėsim duoti valią.
Toji valanda turi ateiti, ir ji ateisi”' Kitame Liiške skaitom; ’’Svarbiausia, 
latviai, negalvokit apie grįžimą narnoj Visi jūs pasmerkti tremčiai ir ma

išiniam išvežimuiLikit, kur esat, ir grįžkit kaij nugalėtojaiI” 
. Tuo tarpu kai kituose kraštuose

rinkimų, teisė
laikoma laimėjimu, dėl kurio verta kovoti, sovietų režime, priešingai, 
rinkimai kone tolygus inkvizicijai. Kaip rinkimai vyksta Sov.S-goj, liu
dija šios dviejų laiškų ištraukos; ' • -

”... Netikėkit rinkimų/rezultatais. Rinkimų dieną jau.4 val.ryto 
žmonės buvo ištraukti iš lovų ir nutempti į rinkimų būstą. Gatvėmis žvimbė 

. automobiliai, prigrūsti žmonių, kurie nuaberti "balsavo" neapykantos 
kupinomis širdimis... -Čekistai ir. jų sėb‘ ai landžiojo po namus ir surastus • 

• žmonas ginė ’’balsu.ti". Mūsų namuose prl >špiet jie buvo atėję trissyk, 
Ir .kadangi mano motina jau buvo buvusi ė koj e kokius.dešimtį kartų, mes 
turėjom .eiti. Matai, kekie klusnūs mes pasidarėme"

"... Rinkimų-.dieną, jau 5 vai» i y to prisistatė čekistai su durtu
vais ir.žmones nusivarė į rinkimų būs'ą. Jie visi "balsavo"' su neapykanta”.

Kaip -jau minėta, deportuotų ir sunaikintų Latvių skaičius labai 
didelis. Nors tiesioginių duomenų nėra (težinomas latvių skaičius, tik 
kai kuriose ištrėmimo vietose), tačiau apie bolševikų akcijos apimtį 
vaizdą susidaryti galima. Taip,,pav., ištremtojo į nrktiko Naujosios Žemės 
(Novaja -Zėmlia; salą L. (jam paskum pavyko pabėgti), liudijimu toj saloj 
buvo keliasdešimt deportuotų latvių, tarp jų daug intelektualų ir kasi
ninkų. Dėl sunkių, klimato sąlygų, jęrtempto vergų darbo ir bado normos 
tremtinių mirtingumas buvo toks didelis, kad vargiai ar kuris iš jų iš
laikys - visi ilgainiui žus.

Kita vieta, iš kurios ateina kiek informacijų, yfa Vorkutos trėmimo 
.. centras -- vidury poliarinės tundros šiauri?iėj Sov.S-gos daly. Pagal pra- 

■ nešimus, ten yra 60.000 latvių, 100.000 lietuvių ir 50 = 000'estų* Vorkutoj - 
. mirtingumas taip pat labai-aukštas; sprag:i.s užpildyti kas mėnuo iš Lat

vijos išsiunčiama po 1.500 žmonių.<Hai reirkiaą kad kasmet miršta 25-50 
proc. Dar.liūdnesnės žinios ateina iš Tol.lytų, vad, Užbaikalio, kur mir- * 
tingumas siekiąs 40 proc. ■ :' ' • >

Apie tų vergijai pasmerktų žmonių likimą liudija keli laiškai, iš- • 
siųsti darbe stovyklų kalinių ir patekę šiapus geležinės Uždangos. - 
Juose sakoma;

”... Iš s wo vyre, nuteisto 25 metams sunkiųjų darbų if išvežto, 
aš nelegaliai gavau trumpą laišką, pažymėtą 1)46 m. spalių 22 d. data.Jis 

, l . . ’ . ■ ' ' •
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,pės. Neverta ni rašyti, 
V gyvena' molio InŠfosc, 
-?ji motina mirtis yra 
susilauksią pa 'aibes, 

jsaulis leistu žūtį švie 
skaudžiai kenčiančiu •

raš ' esąs Vcrkutop.anglių kasyki jsg prie Pėdoms u 
kaip jis ten gyvena; perdaug baisu'. Daugelis lątv 
.sugrusti po -200 žmoniy.. ’ Jie dažnai serga,-ir niur

1 jy kasdieninė.viešnia. Nepaisant to gyvieji tikis: 
n'es'jiv. negali įsivaizduoti, kad civilizuotasis■ p 
šiaušia! rusą pav,.r,ty nelaimingu tailty daliai. B

. . Baltijos tautu ž. oniu ten esą daug vengrą,.yokioci
'.'Mano vyras savo laiške nemini savo adreso, bet aš pati

“ ’ '’ ig MVD. Tačiau tas adresas 
buvo pasiusta dai g laišku, ir kiek

intelektualu
ji susekiau: Kcmi USSR, Košva stotis, VorkutlagJ 
gali-būti nevisai tikslus, nes.juo jam 1 
aš supratau iš j c žinios, jis jy nėra gavęs".

N seniai ^rįžo vienas jurininkas, kuris pasakoja dirbos prie 
geležinkelio statymo Vorkutos srity, ,į kur 1941 m., buvo išslysta daug su
imtu žmoniy ir nelikti po atviru dangum, ke.is šimtus kilometru.giliai 
^.rktikos miškuose (tundroj;. Jie ton dirbo ..ris geležinkelio, tiesiamo, 
per miškus ir •'clkes. Tarp ju buvo apie, 700 latviu iš įvairiu Latvijos 
vietų* Tačiau tuo metu, kai minimasis jūrininkas ąavo grįžti, iš jy tebuvo 
likę gyvi tik trys -visi kiti mirė-neišlaikę nežmonišku sąlygų* Buvę ap
skaičiuota, kad kiekvienas geležinkelio pabėgis yra kaštavęs vieną gyvybę, 
iT. sūnūs dirba viename Jcnisie j aus. laive”. «

Ligi šiol tirą griž* koletas donorjbuotyjyir tai tik tie, kurie 
pasirodė nepagydomai sergą ir nebegalį dirbti.Kaip jie atrodė grį^ę.ir kaip 
su jais,elgiamasi tėvynėj, liudija šie iš Latvijos gauti' laiškai t

"... Pastaruoju metu grįžo keli 1941 m. išvežtieji, daugumas moterys. 
Sako, kad daugumas vy-ru jau mirę badu ir nuo sunkaus darbo"

"... Vienas kitas, kuriam nusišypsojo laimė., gav - grįžti namo. Tarp' 
ju yra keli, „kurie buvo išvežti 1941 m. Grįžo ir keli kareiviai, kurie 
buvo išvežti jau karui pasibaigus, būtent, tie, kurie 'visiškai nebegali 
dirbti. Tačiau tarp ju nėra nė vieno.-,latviu karininko; ju likimas nežinomas.

Paskutiniu metu buvo grąžinti keli iš tu tūkstaričtu, kurie buvo pa
grobti iš-namu ir išsiųsti į komi respubliką. Tie "laimingieji" yra netekę 
80-90)3 darbingumo, Jie tikriausiai tegrąžinti sudaryt:’ įspūdžiui, jog.-Sov. 
S-goj yra žmoniy, kurie buvo ištremti dirbti, bet grįžo. Tačiau tu nelai
mingu invalidu džiaugsmas trumpas; jie turi praeiti ro vad-."koštuvus". 
Įtariamuosius suima, ir jie pranyksta tyliau kaip kad grįžo,. Tiems, kurie 
gauna pažymėjimą, kad gali pasilikti, prasideda naujos pėdos su registra
cija ,' nes ’milicija paprastai ju neregistruoja ju ankstyb.esnėj gyvenamoj 
vietoj. Taip tie neini’.Anglėj i klajoja be dokumentu ir maisto korteliu, 
išbadėję, apsistodami kuriam laikui šeimose, kur_.os iš pasigailėjimo dali
nasi su jais paskutiniu' duonos kąsniu". * . . ■ . .

1946 m. pradžioje., 1 ’ -išdavė sovietams prievarta išsivežti'apie 
160 Baltijos valstybių piliečiu, buvusiu kariu, kurie su raud.armija kovojo 
gindami nuo ty užpuoliku savo tėvynę, ir žmogaus- teises. Jy. tolimesnį likimą 
pavaizduoja šie laiškai; f

"... Veik visi vyrukai, grąžinti Aš Švedijos, buvo išsiųsti sunkie
siem darbam, iš jy buvo atimti drabužiai ir kiti asmeniniai dalykai., jie 
buvo išsiųsti aprengti senais rusiškais skarmalais. Išimtis padaryta tik 
k-i kuriems žvejams ir komunisty .kollaborantams; jie dabar yra čekistu or?'e- 
,-rūrej ir tardomi veik kasdien. Juos klausinėja, kas dar pasilik© Švedijoj 
ir ką ten daro, kokia gausi ir kaip ginkluota yra švedu armija, ką švedai 
galvoja, ir kt. x-.piė tuos t ardymus draudžiama net užsiminti kam nors, ne
paklausiusius grasina išsiųsti sunkiesiem'darbam.

.Tik keli.latviu kariai, parvežti iš Švedijos- tebuvo paleisti, dau
gumas buvo'deportuoti nežinoma kryptimi. Iš Ju> kurie grįžo iš Švedijos 
patys savo valia, veik visi buvo išvežti* Laimingesni buvo žvejai, kurie 
grižo namo motorlaiviais.- Kelį iš'1.941 m- išvežtųjų taip pat grįžo,, bet 
j Uos iš traukini U .-teko nešte išnešti; praeis daug laiko, kol jie pradės 
vaikščioti. Tie kurie\d ar gali dirbti, negrįžta"

• Vieton išvežtą bei sunaikintą latviu sovietai į Latviją ir kitas 
Baltijos valstybes grūda rasiškai svetima elementą, daugiausia iš Ryty-

11



Tie svetimieji Įsibrovėliai jau sudarę daugumą, didesniuose miestuose. 
Tačiau -ne vien miestuose, bet ir provincijoj vietos gyventojai pakeičiami 
atėjūnais iš Rytų.; ju pavardės, paskelbtos sovietų, laikraščiuose, Išdunda 
jU kilmę. • '

Viename ne cenzūruotame laiške sskoma; .’’Kasdien būriai civiliu rusu 
atvyksta i Latviją... Jie įsikuria latviu ūkiuose, o mūsiškiai išvejami. • 
Kitose vietose musu neregistruoja, ir mes negaunam maisto kortelįu-I£es 
mirštam badu. Iš ūkininku viskas atimta, nebėra net sėklos. Greit bus . 
tikras rojus-be duonos ir drabužiu”«

Seniesiems Baltijos kraštu gyventojams gresia visiškas išnaikinimas, 
jeiiu jie negaus pagalbos ir jeigu įsibrovėliai-nebus riversti pasitraukti. 
Dėl to visu baltieėiu akys šiandien nukreiptos į Vakaru demokratijas 
kaip į paskutine viltį; iš ju- jie laukia realizavimo tu principu, kurie 
buvo paskelbti ...tlanto chartcj, JTO statutuose ir'visoj eilėj tu valstybių 
vyru pareiškimu. Vienas nevilties kupinas laiškas apie okupuotos Latvijos 
padėtį baigiamas šiais žodžiais;

’’Skelbkit visus tuos faktus! SkelbkitI Atverkit akis visiems, pa
rodykit tikrąjį Rusijos veidą, skelbkite, informuokite, švieskiteI... 
Ir darykit, ką tik galit, kad pagalba iš viso būtu galimai" 

Kituose Laiškuose šaukiamasi;
"Kada tik galim bandom sugauti radijo transliacijų, laukdami - 

nejaugi taip ir nepasigirs joks-balsas apie nepakeliamą elitinę ir ūkinę 
padėtį. Prieš kiek Laiko buvo pasklidę gandai apie kažkokį nesutarimą, 
bet mes bijom, kad civilizuotasis pasaulis tik kalba, tuo tarpu kai čia 
viskas daroma, kad būtą pasiruošta trečiajam pasaulio karui, kad komuniz
mas apvaldytu visą pasaulį ir savo žvėrišką leteną uždėtu ant visko, kas. 
civilizuotajam pasauliui šventa ir brangu”.

Čia teišdėstyti keli faktai, kuriu liudininkai buvom mes patys, 
ir kelios informacijos, kurią'autoriai'/'rizikuodami savo gyvybe, išsiuntė . 
jas mums į užsienį, kad pasaulio sąžinei primintume, jog tai yra jau toli 
pastūmėtas bandymas sunaikinti fizinę šviesios tautos substanciją..

III. E s-t i j a
Tuoj po te, kai įvežtiniai rusu agentai ir raudonosios arnlij.os 

daliniai 1940 m. birželio 21 d. pagrobė valdžią, prasidėjo demokratinės 
estą vyriausybės nariu persekiojimas, suėmimai, deportavimai ir žudymas.

1940-41 m. sovietu okupacijos metu buvo suimti ir išvežti, su savo 
šeimomis į Rusiją šie vyriausybės nariai;.

Estijos Respublikos prezidentas K.Pats(agraru part.).
Užsieniu reikalu ministeris ir buvęs pasiuntinys Vašingtone 

u.Piip (darbo art.). •-
Teisingumo mluisteris K.^ssor (depart.). " ■
Vidaus reikalu ministeris ...Jurima (dgrarą part.).
Prekybos ir ramončs mi_ i storis L.Sep*)( darbo part.).
Socialiniu reikalu ministeris O.Kask (darbo part.).
Žemės ūkio ministeris N.Tupits (agraru part.).
Krašto apsaugos niinisteri-s gen.xJ.Leek (lepart.).
Susisiekimo ministeris N.Viitak (nepart.).
Informacijos miwisteris ...Oidermaa (agraru part.).
Teisingumo kancleris K.Palvadre (socialistą part.).
Buvo suimti ir išvežti į Rusijos platybes visa eilė buvusiu, mi- 

jiisięriu ir du buvę Respublikos prezidentai;
buvę respublikos prezidentai J.Jaakson (socialistu part.) ir J.
Tonisson (liberalu part.),buvęs min.pirm, K-Senpalu(agraru part.), 
buvę ministerial L.Johanson, \-Hellat (s-oeialistu part.), x-.Andpr- 

kopp, T.Kalbus, j.Kukk(darbo part.) •. -H.Kukke, „.Kerėm, J.Kriisa, P.jJcel- 
(liberalu part.),0 Koster, HrHunerson, fi.Talts (agraru part.) ir kiti. ,
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Toliau, Sovietą S—gos apkaltinti, suimti ir deportuoti. iš okupuo

tos Estijos visi laisvai išrinkti vietos savivaldybių lyderiai, p a v., Talino 
vyr.burmistrąs J.Soots (agrarą part.),. Talino burmistras Uuesson (darbo 
part.), Tartu burmistrai C.Tonissori ir K.Luik, Viljandi burmistras J. 
Maramaa ir t.t. ir t„t.

Visame krašte buvo įvestas neįsivaizduojamas teroras likviduoti 
demokratinio režimo ir politiniu partijų lyderiams. Visi estu laikraščiai ■ 
ir žurnalai buvo uždaryti, vyriausieji redaktoriai (pav. H.Tammer,Laaman) ■ 
ir daug profesionalu žurnalistu buvo suimti ir išvežti į Sibirą.

Vietoj likvlduotuju demokratiniu partijų Estijos komunistu partija, 
diriguojama sovietu komunistu partijų, nuo tol pasirodė aukščiausias po
litinis organas. Jos vyriausieji sekretoriai 194v/41 ir 1944/4? m.m.buvo 
rusu piliečiai k .Sure ir N-.Karotamm ir kiti.

Tuo pačiu metu rusu okupaciniai organai,pradėjo likviduoti Estijos 
kultūrini gyvenimą. Visu pirma buvo uždarytos visos institucijos, turė- 

■ jusles.ryšiu su-Vakaru kultūra, o jį vadovai likviduoti, pav., English 
College Taline:, Alliance Franęaise Tartu, anglu-estą draugija, Lycee 
Frenęaise ir kt. t.

’ ■ 'Ryšiai su užsieniais buvo brutaliai nutraukti, išvykti iš Estijos
buvo uždrausta mirties grėsme. Visi estu piliečiai, anksčiau turėję ryšiu 
su Vakaru Europa ir JV, tuoj buvo apšaukti ’’liaudies .priešais”, ir depor
tuoti arba NKVD agentu nužudyti vietoj.- Taip Tartu buvo nužudyti anglu k. 
mokytojai, žymus Alliance Franęaise veikėjai- ir n.Blip, Sathala, P.Kann 
buvo suimti ir.išvežti. v ' . • •

Kokiame pavojuje buvo visi kultūriniai ir humanistiniai veikėjai, 
matyti iš to# kad veik visi tu sričių veikėjai ir mokslo žmonės išbėgo į 

,užsienius arba buvo išvežti (prof.Tarvęl, Dr.nnnist ir kt.). Tokiu teroru 
,buyo siekiama izoliuoti Estiją nuo Vakarį pasaulio/'Si operacija, nutrau

kusi, esminius kultūrinius ryšius,.buvo„Estijai itin skaudį. . - -
Nuo pat sovietu okupacijos pradžios prasidėjo Estijos'Bažnyčios ir 

jos atstovu persekiojimas ir•naikinimas.
Estijos Bažnyčios atstovu kankiniu skaičius labai didelis, 1940-41m. 

/ buvo nukankinti bei nužudyti 29 kunigai-bei dvasininkai, pav., s.perinten- 
dentai ...Vooramaa, J.Varik ir kiti. Dar daugiau bažnyčios tarnu buvo de
portuoti; 163 kunigai ir kiti, tarp ju evangeliku vyskupas H.E.Rahamagi, 
kataliku./vyskupas ' Profittlich ir 1.1, ir 1.1,

Estijos darbininkai ne tik buvo be gailesčio pajungti 'vergi jai,bet 
r. kaip ir visa estu tauta buvo įtraukti į ėkstermlnacijos sukurį..

Žygius darbininku skaičius buvo iš Estijos Išgabenti į tolimiausius 
S vietų S-gos kampus. Nežmonišku deportavimu sovietai šaltai vykdė savo 
.planą naikinti Baltijos taupas. .

Likviduodami laisvu:.sius Estijos darbininkus, sovietui ypačiai 
stengėsi sunaikinti ju vadus. Tarp ju buvo buv.Estijos profesiniu^ s-ęu 
federacijos pirmininkas J.Piiskar ir vicepirmininkas J.Rukki,’ žemės ūkio • 

.... ’ darbininku sąjungos vicėp’ifmininkas M.'Mhkelson, geležinkelininku profesi- . 
nė s sąjungos lyderis V. Rutnik, spaudos darbininku profesinės sąjungos 
„veikėjas J.Kurvits, ilgametis nuolatinis darbininku atstovas tarptautinėse’ 

r -darbo.konferencijose Ženevoje ir buvęs Estijos prof,s-gu federacijos vice
pirmininkas A. Gustavsonas ir daug kitu. Buvo deportuoti visa eilė social
demokratu parlamento nariu: K.Frėibergas (Talino darbininku teatro direk
torius), L.Jbhansonas (centr,ligoniu kasu s-gos sekretorius), .„.Cinas (darb, 
sporto s-gos ir. darbininku muzikinės s-gos pirmininkas), K.Virma, A.Karner, 
H.Martna, P.Schiitz, J.Jans ir „..Palvadre* Tie vardai žinomi kiekvienuose 
Estijos namuose-. Išsigelbėjo tik tie socialistai, kurie suspėjo ir suge
bėjo pasislėpti.

Stebint deportavimus iš Esti j os( matyti, kad 1940-41*m- jie visą 
. laiką tolydžio dij/ėjo ir pagaliau pasidarė, masiniai, grasiną sunaikinti 

estu.tautą-tiesiog fiziškai. , .
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Pagal Baltijos tautų, išnaikinimo planą, parengtą Sovietų S-gos 
saugume liaudies vicekomisaro Sercvo, estų deportavimas prasidėjo 1941 n. 
birželio 14-d. naktį. Pasirengimai tuvo'tckie slapti, kad net faktlšklojj__
tos -operacijos vykdytojai tebuvo apie ją painformuoti birželio 13 d.popiet. 
Tada parinktiems komunistų partijos pareigūnams buvo įsakyta atvykti į 
vietinius NKVD bustus, ir ten jiems buvo paaiškinta, ką jie turės atlikti. 
Išvežtiniejl asmens buvo paskirstyti į C vi kategorijas: 1) vyrai, šeimų 
galvos; 2) šeimų nariai ir giminės, kurie taip pat turėjo būti išvežti.

nei kūdikiai, nei nesčios moterys. Jie visi buvo sugrusti į galvijinius 
vagonus. Ten jie neaprašomai kentėjo nuo alkio ir troškulio. Nenuostabu, 
kad tūlas nusižudė'dar vagonams tebesant stoty, nebekalbant apie kūdikių, 
senių ir per anksti gimusių mirimą.

Per šitokias preliminarines operacijas dešimtys tūkstančių aukų 
buvo išgabenti į ..rktikos sritis arba į Uikcispijo dykumas, Seimų galvos, 
jau niekad nebematė savo žmonų ir vaikų, nugrūstų į Sibiro naikinamąsias., 
stovyklas. Tų operacijų dėka Estija 1941 m," per pustrečio mėnesio neteko 
60.C00 žmonių. 1941 m. birželio 22 d. prasidėjo rusų-vokiečių karas tuos 
planus buvo laikinai išardęs - ligi 1944 m. Bet per tą laiką Baltijos 
tautas naikino nacių okupacija.

Faktas, kad Sovietų S-ga Estijoj ir toliau antrosios okupacijos 
metu vykdo plataus masto suėmimų ir deportavimo politiką, vis aiškiau rodo, 
kad estų tauta sąmoningai naikinama. Nors masiniai■išvežimai sumažėjo, 
tačiau metodiškai pagausėję atskiri suėmimai ir išgabenimai gal dar pavo-x 

’ jingesni. Pav., iš vienas tik Valjala vietovės Saarema saloj 1940-41 m.
buvo deportuoti asmenų, o nuo 1944 ligi 1946 m, ten jau buvo dingą 300 
asmenų. Nuo 1944 m. ši akcija paliečia daugiausia ūkininkus ir darbininkus. 
Tačiau kartu pastebimai suintensyvinta ir akcija prieš.asmenis, užėmusius 
kokią nors valstybiną bei visuomeniną vietą Estijos demokratinėj respub
likoj.

Nuo- 1944 m. ir Estijos Bažnyčia toliau naikinama deportuojant dva
sininkus bei bažnyčios tarnus.

Deportavimo instrukcijas paprastai duoda komunistų partija. Toms 
instrukcijoms vykdyti yra nuolat keliaujančios NKVD komisijos, susidaran
čios iš 3-4 narių, ir nauji pareigūnai, vadinamieji ’’kaimo patikėtiniai”, 
įvesti po 1944 m. Aplamai, metodai palyginti su 1940-41m. tebėra nepasi
keitę, Pagal kai kurias atėjusias informacijas, tremtiniai vežami į metalo 
ir anglies kasyklas Vorkutoj, Kazakstanc ir Karagandoj, Tremtiniai tose 
stovyklose gyvi bslšbuva vos kelis metus.

Salia tiesioginių, fizinių eksterminąeijos metodų, šiandien Esti
joj taikomi ir netiesioginiai, maskuoti metodai, kuriais siekiama to pa
ties tikslo su tais pačiais rezultatais; kalbam apie pokarinę darbo mobi- 
lizaoiją. Ryšium su nuolatinių vyrų mobilizavimu į specialius darbo dalinius 
ir jų siuntimu dirbti į Sov. S-gą vyrų skaičius Estijoje dar sumažėjo, 
nebekalbant jau apie dvigubus nuostolius abiejų teroristinių okupacijų - 
sovietinės ir nacinės - motu, Skaičiuojama, kad dabar Estijoje dešimčiai 
moterų tenka vienas pajėgaus amžiaus vyras.

Eksterminacijos tikslų siekiama ir vad»”darbo rezervų” sudarymu. 
Jaunimas varu verčiamas stoti į techninius kursus, kuriuos baigą jie prie
varta išsiunčiami dirbti’ į Sovietų S-gą* Jaunų esčių masinis siuntimas 
J Leningradą at statymo ji arbaiss 1945 m. ir estų jaunuolių panaudojimas 
gaudyti*minas be prižiūrėtojų specialistų nepaisant didelių nuostolių 
turi tą pačią paskirtį. Apie tokiu budu išvežtų asmenų likimą paprastai 
nieko nebegirdėtu. Nuo 1947 m. naudojimas nruj*s triukrs - ’’savanoriškas 
persikėlimas” iš Estijos į Rytų Sibirą, Sachaliną, Kamėatką ir Kurilų 
salas. Jkurd-inimo admi-istracija pareiškė, kad Estija esąs kraštas su per 
dideliu gyventojų skaičium, ir dėl to - nutarė dalį estų perkelti į tas 
Tol .Rytų sritis. Fav. -ne-tolk ■Chpbarovsko,-TaLJ.Nytuos£>y--vlenas milijonas
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hektarą tyrlaukią būvo 'pas.-itria. "savanoriams*' .esįą naujakuriams. 'j-Tcl.
Rytus "sa-vanoriškai” ūšvyfcb įrištą" žveją,-iai’vą boi'uosVfp.ersonalo. =. •_

. .Ke tie's loginę ;skėtermin£..2Ęją Reiškią-ir. dabartinė maj'tįnimo padėtis
Estijoje. Te šiaip jau turtingo ’žumis: ūkio kbąšto gyventojai yrą pasmerkti-! 
badauti* Tik i nedidelė ^Omuhistą'koliaboranTą'kategorija geune pakankama; . 
maisto.' •-■ . ■_ . , ,'■ t ..._■.-

. Kein ypatingą.’.hutid.sięginės -ėkstetminaci joą triuką reikią paminėti 
masini' rusū iš. 3ov-. S-gos' įvežimą ir įkurdinimą. Pagal, turimas žinias i 
Estiją atgabenta daugiau. rusą negu ii viso-yra estą. Rusei pastatyti vijsuxn> 
svarbc-sniuosiuoso viešę j "oi gyvenimo postuose. . Rusai į.-jurdinti ‘ukiuosk ir, .' 
keista, jie pasivadiną estiškais vardais bei pavapdimis. Daigumas estą ūki- - 
ninku’ 194'7 m. komunistą; partijos -nutarimu’Nr.JS'O’Žpša .’kti '’priešais”_ ir 

bu - nė mis-”. Estija buvo smulkią žemės- savininką šalis. Vidutiniškas ūkis - 
'■•uvo iv'ie <0 ha, kaip nustatė 1920 m. žemės reforma. Bot ' kupac.iia.iai organai 
•*buc±-i*mis.’v lia.iko- visus., .turinčius daugiau kair. 1'5 ha. Tekiais nutarimais-.

/'sulaužomas • tautos’nugarkaulis - jos ūkininkija, ir tolimesnei ekštermina’- 
oij.ą.i jau nebedaug- belieka kliūšią. • . .' j . • _ . ■ 1

Kartu su. fizine <-_į^ terminą" i ja nuolat eina ir tautinės kultūros 
naikinimas'. y j •...:. . • •

i g i re js. a s f s žodis . . ’ - ■ - •
Tokia.-yra tikrovė. J£es ’čia pavaizdavbm tik. biologišką lietuviu, 1st—. 

vią .ir. estą, rautą paikinimą, .sąmoningai neliesdami -sovietiškosios' okupa
cijos padarytos ir d ahar dar daromos•mūsą tautoms moralinės žalos, ją kul- 

® tūriniu ir medžirgirią vy-rtybią naikinimą ir iš viso kultūrinį ir. ėkonominą 
regresą, musą kraštą kplcnižavimą atvežtais iš Rusijos gilumos žmonėmis, ' 

...'' ją rusinimą . • . ’ .- ‘ ■ . •
• Kerima dar .pažymiui. sovietiškąją '< į -ismą męt^dus, pasmerkiant MVB kp- 

legijdše'piliečius už aklą net ir. tucfl kuriu yra■ pasitrauk-, iš savo kraštą.
- Mes .patiekiame šį siništ.bifką sovietą okupacijos balansą ne kokios 

nors anbisovictiškd's propagandoą sumetimais ,- kuri yra mums svetima, -» vien 
vedini.mūšą pereigos, kaip nes ją suprantamą * žmonijos.ir mūsą tautą.atž- 
giu. Herojiškai -kovodamos už savo valstybią nepriklausomybę 1918-1915.nu • 
baltiškosios ta'utcs prisidėjo ' prie invazijos iš Rytą sulaikymo ir prie

" europinės ■civilizacijos-išgelbėjimo, Šiandien savo' tragiškais išgyvenimais 
' ,1qs rodo- dar-laisvą džiaugiančiosioms 'tautom,s, koks likimas joms grestą, 

.- jei sovietiškoji ekspansija ir j aš , uf-lietą.. Drauge .jos apeliuoja į civili- 
. • zuotojo pasaulio sąžiną prašylamus pagalbos ją nelygioj•kąvoj. ; ■ ■

' - Uždėjusics.savo .pastato frontone įrašą "Žmogaus teisės ir pagrindinės 
laisvės” Jungtinės Tautos išduotą savo paskirties 'ir savo raison drėtre 
g'ilia prasme', jei jos paliktą abejingos akyvaizdoje klastingos ir.planingos 

-id Ikes pėl'itikos vieno. Jos'kūrėją ir narią. Tūisaant didžiuosius 
mare nusikaltėlius Nurntergę.’Sov.S-gos vyriausybės atstovai kaltino juos ■ ■ 

, ;nuslžengus žmogiškumui. Lakė Success ir Elushing.Meadows tos pačios vyriau- 
zv sybšs atstovai drįsta nuolatos kelti balsą, kad ginti mažąją’valstybią ir 

kelori ja]inią tautą teises ir laisvą-r. nu geriau padarytą SoanS-ga duo
dama pasauli ii grąžą pavyzdi ir n -.delsiant ir besąlyginiai .ę vokuotą net ei- ' 
sėtai už -robtfcš r-altij.os valstybes ir grąžintą lietuviams, latviams ir estams 
laisvą paėipns- demokratiškai tvarkyti-.savo valstybią gyvenimą* '

Kroli f ikup :i rusu'tautą atstovai,- būdami laisvėje, ir •’ykdydami mūsą 
respektyvinią. tautą mums duotą ir .nuolatos atnaujinamą ir patvirtinamą man- 

e datą, mus drįstame prašyti' lamstą, Pone Pirmininke, iš'-.ulti Baltijos tautą 
■ biolchir.in naikįnimb klausimą dabartini j e Jungi, laiptą .pilnaties sesijoje,'

- p idant būtą, nustacytį'būdai ir prium'o’nės genecidiškai Bov-.S-gos politikai 
pust^bdyti. 'yjep norime, bu-to, kad deportuotieji į Rusijos gilumą, bet dar 
išlikusieji gyvi Lietuviai, latviai -ir estai būtą nrdelsiant grąžinti į ją 
kraštus-, ir kol tai galės įvykti, pavesti tarptautinėms rrpanizaoijoms ir 
institucijoms, ginančioms žmogaus teises,, paimti juos’ savo glohcn..

i
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- LD 76
... _ ’ 1947, Nr. 15(28)'*

Kaip tai yra pareikšta Liutuv^s notoje Jungtinių'.Tautų G-. ■
riui p.Trygve Lie 1946 m. spali** 30 4» toji aplinkybė >kad Lietuva,Latvija ir ' 
Estija šiuo rų.tu nėra Jungtinių 'Tautų nariai,neturėtų-sudaryti kliūti tam 
<1 usimui ’varstyti, kaip jau įžangoje pareikštat sakytes valstybės .teis■ 
r^i 7-iu ir1 šiandien yra" neprikiaksomų .valstybių bendruomenės . nariai; įos 
buvo pilnateisiai- Tautų. S-gC's #3rTiai?iki institucija sus i likvidavo ė.

ge to,mes tikime,kad Tamsta,P*Pirmininke., ar kurį kita laisvas,teisų' 
bei telsį gumų mylinčios valstybės delegacija sutiks muitte kaip'skaudamu ir < 
ir visa žmpnijų jaudinantį klausiu pateikti .Jungtlikuty pilnačiai svarstyti.

Mos bŪBijpc ■ labai. dėkingi Tamstą i Tamsta įsakysi šį mn&ų kreipimąsi 
išdalinti visų valstybių dcįegaoijojrtS J.T.pilnačių

T-iKitės priimti, Pofte''-pizajįjįiako, musų laibai aukštos (pagarbos pareiški*

Lietuvos vardu (parašai; '• Latvijos vardu (parašai); Estijos vardu (parašei)..

17.6. ULIC SPA’JD..- AFIE^VLIK’O MEMŪR-NDUNU ''. ' ... ’
’’Rgudįnięįį likvidatoriai_naikina_li_tęv.į’us,r^
"Ekzilinis ninist ris rrašo '.sustabdyti terorę”

■.Tokiomis 'antraštėmis "Chicago Daily Tribune" 194?.XI.6 d. įvardino . ' 
korespondencijų, nusakančių, kad Rietuves minister is Vašingtone P.Zadc-ikįs. 
įtaikė JTO "baisų dokumentų", prašantį gelbėti lietuvių tautų nuo •"rusiškųjų 
likvidatorių” vykdomo naikinimo.

"Nobs Zad..-iKio vyriausybė tebepripažįstama JV, kurios niekados nepri
pažino ..Ll tuvis, kaip sovietinės respublikos,'inkorporavimo į Sov.S-gų, Lie
tuvos ' mini s t;ris maža turi vilties, kad jo kreipimuisi būtų kreipiama dėmesio, 
rašo*-Chil-T'-'-kPrieš-metus jis tokio .pat.^turinio raštų jaū buvo įt ikųs. Pa- • 
esulir’S taikos organizacija pa uaryo-ncnurodžius'I aumrfų kclTaflių- leažttijaiiTų. 
įprastinę santraukų ir įteiks Žmogaus teisių Komisijai, uiciuvoš minister!© 
rati.,k,ti kaltinimai buvo surūkyti Vyriausioje Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto"

1.'t.: mini s t erto Zadeikid JTO įteiktų VLIK*o memorandumų praneša ir
• ijcv fork il.rald Tribune" New Yorko laida 47.XI.5 įsidėjusi 70 eilučių j ■a~ 
nešimų *’įį.£tuvi^i_kaltina Rusiją genoeldija. JV tehepripažįstamas minister^-.. 
Sadcikis^i^į^^'ūalflnl.mų^TC^.^^^ncSImc sa£5ina7~jog JTO 2mogaūš-iT3Isių ’ 
skyriaus”3Tr“Etorius~JoHn ‘SuppErey persiškus; kad su tuo dokumentu bus .pr- 
sįelgta kaip pu kitais gautais raštais: bus padaryta jo santrauka' nepažymint 
autoriaus, ir- jis su kitais bus išdalintas Žmogaus Teisių komisijai, susirink-

. eiahėi&i Z.-novoj gruodžio 1 o." "XYHT". pažymi, jog tų "smulku, pranešimų pa
sirašė IdykoTas Krupavičius, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas ir buv4c. Žemės Ūkio mi- ist/ ris,'-dabar c-sąs Jv-aicarijoj" .

Katalikų savaitraštis "The Tablet"-, Srooklyno. vyskupijos' organas, 
apio tų VLIK*o;memorandumų 4?rXl,22 įsidėjo National Catholic’Welfare ConCG- 
r-ur-cc žinių tarnybos komunikatų , kuriame pacituojami pagrindiniai memorandume 
punktai. _ ■ •. .c ■ .

Vatikano "Csscrvatpre Romėno" --T.nl.lp- pranešimo iš -Berno paduoda- 
"Llptuvių in forma** i j cs biul...teni,o" žinias sni. rusų kolonizacijų Lietuvoje 
įr apie klaikių Ii tuvių .tremtinių padėtį cibife, ypač’V.:rkutos*.sitovykloj, • 
k'<r yra dpi. 109.000 lietuvių, c augiausia atgabentų paskutiniu m^tu.

lid-slis šveic.-aikrešt i s ’-’GaoĮttu du Laus-annc" XI. 17 įsidėjo straipsnį 
npalti.ics tautų n^laimė". t _s pradedamas šiaip:"Komunistų machinacijos R.Eur». 
-jcs krašvupsę,kurie- yra šov.S-gęs orbitoj ,yra -.sukilusios pasipiktinimų lais- 
vųj* tautų vieše j: j opinį jq j .Tau ,k?as vyksta Baltijos kraštuose,ligi šiol nėra 
sukčių vC'rc_o po.- suktinės suki_imc.'labiau tes naujos, federalinės sovietų rear.
• ju giamos į rikiuotu daug sparčiau ir apsukriau kaip tos K.Europes valstvbę- 
gurios bent išsvaido yra suvereninės .Memorandumas,kurį Vyr ..Lietuvos Išlaisvi^.-- 
p_tas, v-sųs E oo^pclEic ,lipkri tie 6 d. įteikė JTO gen. sekretoriui Trygve Lie 
Baltijos kreštų pa?-;Jį priminė pasauli^ opini jai .lasai dokumentas kaitina, sol , 
vlėtus,kurie sisteiuingai nakinu s>al.tįjos tautas ,ypatingai lietuvius"-.
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