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Lapkričio 5 ėL būro įteiktas papildomasis VLIK*c memo
randumas dėl Lietuvoje vykdomo genocido. Lapkričio 24 d.Lietuvos 
Latvijos, Estijos ministerial Vašingtone aplankė JT visumos 
pirmininkę ir jom perdavė visų trijų Baltijos valstybių memo
randumu tuo pačiu klausimu, (Tekstai paskelbti ELTOS BIULETENY 
(Nr.26(45) 1947»XIIo5)»,Ta pačia kryptimi akcijų energingai 
sustiprino iimerikos lietuviai, Siame nr,spausdiname nLT raštus, 
Įteiktus Trumanui ir Marshalliui. Ypačiai dėmesio vertas jų 
raštas Marshalliui Londono konferencijos proga. Panašų rastų 
Įteikė ir Amerikos Balty. Sąjungą. JI čia gaip pat skelbiame. 

Si suintensyvinta akcija rado didelio atgarsio. Ypač 
VLIK’o memorandumas. Pirmuosius pasaulio spaudos atsiliepimus 
buvom paskelbę ELTOS BIULETENY 0 Nr,26(45)• Pratęsiame jų eilę 
toliau. Ypatingo dėmesio vertas vieno iš svariausių laikraščių 
MNew'York Times” AI,22 vedamasis ’’Šauksmas iš Lietuvos”, kuri 
čia ištisai paduodame •

’’Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone, atstovaujanti vienai iš trijų 
Baltijos tautų, kurias užplūdo ir aneksavo Rusija, kurių nepriklausomybę 
tačiau JV tehepripažlsta, Įteikė JTO memorandumų - pirmų ponacinio meto 
skundų prieš genocidų, arba ištisų žmonių grupių naikinimų, (”N,Y.T,” čia 
netikslus: VLIK’as jau prieš metus buvo įteikęs tam pačiam JTO gen®sekre
toriui panašų raštų, bet tada jis nesvarstytas nuėjo $ archyvus.2.) Lie
tuvos pasiuntinybės rašte rusų organai kaltinami naikinu lietuvių tautų 
masiniais suėmimais bei žudymais, ypačiai gi deportuodami plačias gyven
tojų mases 1 darbo vergijos stovyklas Sibire. Lietuvių atstovai kreipiasi 
1 Jungt.Tautas prašydami imtis priemonių lietuvių tautai apsaugoti nuo 
pavergimo ir išnaikinimo; jie tai daro remdamiesi JTO chuntos laiduotomis 
pagrindinėmis teisėmis* 

Tie kaltinimai jau buvo iškelti neutralių reporterių pranešimuose, 
ir juos patvirtina daugelis lietuvių pabėgimas iš savo tėvynės’ bei pasi
traukimas 1 pogrindinės rezistencij-os pajėgas. Ištisų gyventojų masių 
deportavimas ir V Aiškiai dy. na s bei jų naikinimas darbo vergų stovyklose yra 
pasidaręs visuotinis reiškinys Rytų Europoj; rusai ypatingai jautrūs dėl 
tų ’’nedraugingų” gyventojų savo strateginiuose pasieniuose. Dėl priešiš
kumo jie likvidavo Oečenų-ingušų ir Krymo respublikas ir jų gyventojus 
ištrėmė į krašto gilumų. Trijų Baltijos valstybių gyventojai, kurie taip 
y it kovoja su rusų'jungu, atrodo, yra pasmerkti tokiam pat likimui, kad
užleistų vietų solidžiai rusiškai pasienio gyventojų masei,

JTO susiduria su problema. Praeitų metų gruodžio m. Visumos susi
rinkimo visais balsais priimtoj rezoliucijoj genocidas buvo deklaruotas 
tarptautiniu nusikaltimu, kurio pradininkai ir bendrininkai, vistiek, ar 
tai būtų privatus asmens, oficialūs pareigūnai ar politikai, yra baustini, 
Visumos komitetai dabar rengia specialių tarptautinio bendradarbiavimo 
konvencijų tam nusikaltimui išgyvendinti, bet tai Visumos negali atpalai
duoti nuo pareigos veikti savo sprendimais-. Mažu mažiausiai ji privalo 
ištirti tuos kaltinimus. (Mūsų pabr.E,). Net“Jetgu'’Suši'3’a*nesūt’£ks‘"šu't'yri- 
nJjImu*v5.e?oj'7*’lspani'Jbs ir Graikijos padėtis teikia pakankamai precedentų 
tyrinėjimus pravesti prieinamos įrodomosios medžiagos pagrindu. Į^o^Vįsųma 
negali padaryti, tai nusigrįžti ir nežiūrėti, kai mažų tautų kalbėtojai 
šaūEi’ašiTSSlaŪšbil ,fokIus‘"sEūndus7'KurIe'TIe31a"‘jų taūtų“gyvy5ę''”ar“mlrrį . 
‘CMūšų "paBrTn* --------------- - ”~ ~ -------------------

(perkelta į 11 psl,) Lozoraičių 
biblioteka
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REIKŠMEI ALT RASTAI JV VYRIAUSYBEI
"Jau atėjo laikas imtis tarptautiniu priemonių Baltijos * 

tautoms išlaisvinti" ------ -------------- r“™
Amerikos Lietuvių. Taryba savo metinio visumos susirinkimo proga 

(š.m.spalių 9-10 d.) pasiuntė raštus. JV prezidentui Trumanui ir valst. 
sekretoriui Marshalliui. Štai tų raštų tekstai.

1947 m. spalių 9 d.
Garbingajam . „
Harry S.Trumanui 
Jungtinių Valstybių Prezidentui 
Baltieji Rūmai

Amerikos Lietuvių Tarybos metinis visumos susirinkimas pirmajame 
šios dienos posėdyje Statler botely, Vašingtone, D.C., sveikina Jus, 
pone Prezidente, ir pasižada savo pilnu bendradarbiavimu remti Jūsų va
dovaujamų kovų dėl teisingumo ir taikos. Jūsų piliečiai, atstovaujami 
šios koalicinės tarybos, pagarbiai primena, kad amerikiečių delegacijos 
Jungtinėse Tautose ir Vokietijos taikos konferencijoje turėtų laikyti 
ši metų tinkamų reikalauti, kad butų baigta sovietinė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacija ir kad tų kraštų tautoms, dabar rusų, okupacinio rė
žimo naikinamoms, butų grąžintos žmogaus teisės ir visiškas suverenumas.

(parašai:) Leonardas Simutis, Pirmininkas
Pijus Grigaitis, Sekretorius
Mykolas Vaidyla, Iždininkas

Washington, D.C.>19^7 m.spalių 10 d.

Garbingajam / į.
George C.Marshall
Valstybės Sekretoriui
Washington, D.C. . . ' į

Pone,
Amerikos Lietuvių Taryba savo metiniame susirinkime, ivykusiame 

Šioje sostinėje, Statler hotely, 1947 m. spalių 9-10 d.d., visais bal
sais nutarė pareikšti savo pasitenkinimų sveika užsienių politika, kurių 
rūs sustiprinot ir patvariai vykdot. . ‘

Taryba ypačiai paremia Jūsų Europinio atkutimo planų, pagristų 
-07-1 s'•^liestųjų tautų pastangomis; Jūsų energingų Viduržemio juros 
; j. r tikę; Jūsų įtemptas pastangas sukurti taikų karo nuniokotuose 

ir kontinentuose; Jūsų iniciatyvų stiprinti jungtines
- lutas. ' *

Pagaliau, mes esam dėkingi už Jūsų pastovų laikymąsi politikos 
epripažinti soviet? •• W -.•ijos pretenzijų į Lietuvą, Latviją Estiją, 
olitikos, nu".t-..„j gos at..iitinu 1940 m. liepos 2j5 d. pareiškimu. • 

Kari- r.es norim dar kartų atkreipti dėmęsį į Baltijos kraštų 
Adonių - mūsų artimųjų ir giminiečių - tragišką padėtį.

Tiio pa&iu metu, kai Jungtinės Tautos svarsto, kaip sustabdyti 
tautų ir rasių naikinimą, totalistinis okupacinis sovietų rėžimas toliau 
varo savąją Lietuvos, Latvijos ir Ėstijdp' gyventojų priespaudos ir nai
kinimo politiką. 4- _

Pasaulio dėmesiui susitelkus j Balkanų įvyKnsh valstybių vyrai 
nebemato ginklucto ir pasyvaus Baltijos tautų ’pasipriešinimo.

Tuo pačiu metu, kai Jungtinių Tautų komitetuose platoniškai . 
svarstomos žmogaus teisės, Baltijos kraštų politiniai pabėgėliai Vakarų 
Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj ir Danijoj tebekenėia beteisės ir bebal
sės parijų masės buiti, neturėdami balso nei IRO, kur apsprendžiana jų 
tiesioginė ateitis, nei konferencijose, kuriose gyvybiškai paliečiami 
okupuotieji jų kraštai.
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Pone Sekret'riau, mes esam įsitikiną,-jog jau atėjo laikas pabrėžti 
Lmerikor. vadovavimą Jp^deSanlFIm^pf iva?Į'?aį2Vi'niu“prS?Ėionlų‘'Baltf.i šs°tau'~'*“ 
toms xSIaiii’yin^i “1'SSsU paBrnūJcJa Ji?)" 7 Jau. ’p*-;aTjfi“ūvejI~su"’Į Ūse~5i t$'nu?“* 

. karinės pergalės, iškovotos Jums vadovaujant'° Pa'Šyvįg politikę - nepri- 
pažinti sovietų agresijos prieš ju kaimynus Pab1T',rT3v“vaIsIu“l',”u.urf pa” 
fe^^r^3^^^^F^1®^WHain%5“r5r.enf3^5ar?o^r‘ 
racrjcs“Islalsvintoms 2urop?s tautomsjJ^xi^lui^r^^tu Chart os ir Tarpt. 
Teisių Kodekso principus. (Mūsų pabrkoSh ) o ’’

' . . Mes delstam p ag--rbiai pas±n3fjrti, kad toji iniciatyva pasireikštų
keliais ” frontai s<:1

Reikalaujant busimojoj didžiųjų .galybių užs<,reikomi.flateriu 
konferencijoj; kač Rusija Įvykdytų jų. paftių užsienių ra-i kalu mino 
pavaduotojo Andriejaus .J.Višinskįo pasiūlymą atitraukti, visas sve
timas pajėgas iš ”n&pricšo’: kraštu • Lietuvos, Latvijos ir Estijon..

Reikalaujant peržiūrėti-Potsdamo susitarimą? jau kell&uyk ' “
'■ 'Rusij. s sulaužytą, ta prasme; kad būtu atšauktas neteisingas į.jun- 

y./, girnas i Rusiją šiaurės Rytprūsių? kurie per paskutinius penkis 
šimtmečius buvo vadinami hMažęja Lietuva”, nes vietos gyvėntojal ir 
daugumoj tebėra lietuviai Kilme ir, žymia dalim? kalbas

Pateikiant atitinkamiems JTO komitetams ir Visumos Susirinki-
. . mui ypatingus pasiūlymus įgyvendinti JTO Ohartps principus, kai

butų padarytas galas genosi'dijos (rašės bei tautos žudymo) nusikal
timui, kurį Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj kasdien vykdo Sovietų. 
S-gos vyriausybė-ir komunistu partija. •

Mes su dideliu dėkingumu įvertintume-Judų politikos pasireiškimą 
visuose šituose penktuose«

Su pagarba
(parašai;) Leonardas Simutis; pirm-kas

■ Pijus Grigaitis s Sekretorius
Mykolas-Vaidyla, Iždininkas

Taip pat valst-.sekretoriui Mairshalllui išvykstant į Londono kon- - 
ferenhiją -LT įteikė jam ši rastą:

Garbingajam George C. Marshall 1947 m. lapkričio 19 d.
Valstybės Sekretoriui

. Washington 25 > D-Go

Pone. ’ ' .
Linkėdami laimingos kelionės Jums tr geriausios sėkmės Jūsų. taik?3 

kūrimo misijoj L ndohe? n-s leidžiam -sau' pra-hfeštį Vums' lietuviu kilmės 
amerikiečiu 'aspiracijas bei troškimus ryšium su Jūsų. misijos dalimi, 
būtent, su būsimomis Vokietijos sienomis. . '

. ' pc Potsdamo konferencijos, į kfirią .T-uvo. susirinką JV, 2.Britanijos 
ir Rusijos valstybių galvos, komunikate buyo paskelbtas ir Jo penktas 
skyrius, kuris vadinosi; ^Jįžraliauėluus miestas ir jo sritis'1! ' (

To komunikato skyriaus turinys buvo tas^kad Rusija reikalav /.' 
amerikiečius ir britus sutikti su šiaurės Rytprūsių įjungimu į ScvBS~-ą ■ 
ir-kad» ~kol tari t oriniai klausimai bus ;alutinai sutvarkyti d'iūarant 
taiką” ■, JV 'prezidentas ir britų mln0pirmininkas ’’principe sutiko” ir ža
dėjo paremti tą pasiūlymą sudarant taiką.

Kitas XII komunikate skyrius - ^Tvarkingas vokiečių gyventojų, per
kėlimas! - sankcionavo '’vokiečiu gyventojų, liKtujiu Lenki j -..j:5 ir tam tik
rose kitose valstybėse, ‘’p&rkol'imą į i-okieiiją-1» Komuniup-to VIII skyriuj, 
kuriamo kalbama r^ie'Lenki ją? matyt, ncprlsk.<r--ą Lenkijai pietinės Ryt—, 
prusiu dilios, esanoios į pietus nuo Braunsbergo-<-o_a,apės linijos. Tai;, 
pat lietuviškieji^Prusaii.i šiaudo nuo tos linijos; nepriskirti Rusijai 
kaip j:s dalioj ten. kalbama apie ~Ryvprūsi''.r-dmlį.; ^nepavestąrBrivl-e-tu-ti-gos; 
administracijai” , nes ji ‘esanti ‘‘Lenkijos vai uty nes-;n-, calnistruoj ana’*
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Baigiamojoj to paragrafo baly aiškiai pasakoma, kad Rytprūsiai tebėra Vo
kietijos dalis, būtent, k-d jie -’tokiems tikslams neturi būti laikomi 
Vokietijos sovietu okupacinės zonos dalim".

Vistiek, kaip bebūtu interpretuojamas to komunikato tekstas, 
mes tikimi kad .uncrikos viešoji opinija niekad nepritars tokiam tos pro
blemos* sprendimui, kuri ^'prieštara uty. Atlanto chartos principams ir tei
singumui ariamai> * /

Toje Rytprūsių dagyje, kuriu Botsdamo konferencija pavedė sovie
tams administruoti ir kurią Sov.S-ga nori prisijungti, niekad nėra gyvenu 
rusu. Risija savo istorijoj niekad nėra tos srities kontroliavusi.

Senovėj Rytprūsiai buvo lietuviškas kraštas, gyvenamas lietuviu 
-’enftiu, o j°s šiaurinė dūlis dar ir šiandien, po šimtmečiu vokiečiu 
veržimosi i Rytus, kilmėš ir žymia dalim kalbos požiūriu tebėra daugumoj 
lietuviška. Tos srities gyventojai yra -rotestentai, žemdirbiai, prisi
rišę prie savo bočių kalbos, tikėjimo ir papročiu-

Leiskite pridėti .čia keletą isteriniu faktu-
Vokietija’Prūsuose įsikurdino nukariavimo ir prievartos budu.

Lenku Mazūrijos kunigaikščio pakviestas, teutonu ordinas 1230 m- užpuolė 
Rytprūsius, XIII amžiaus vidury Lietuvos karalius Mindaugas kai kurias 
tį teritorijų užleido ordinui, tačiau du šimtmečius tarp ju ir ordino ■ 

’l/RrltoVsv^TlotttV-iu-ir^tū ctonu taikos derybose po lietuviu-lenku perga
lės ties Tannenb^rgu 1410 e« Lietuva pareikalavo visu Rytprūsių ligi 
Osos, Vyslos intako. įkiro ežero taikos sutary 1422 m. buvo išvesta % 
kempremisiįė linija; ji buvo galutinai patvirtinta 152# m. jau po teu
tonu ordino paleidimo.

1657 m. Vėluvos sutarty su Lenkijos respubliko ir Lietuva Prūsu_ 
?:rcogas atsimetė nuo vasclitoto Lenkijos ir Lietuvos karūnai ir Rytprū
sius prijungė prie Brandenburgo. Rytprūsiai su tikrąja Vokietija sausumoj 
tėhlT*s sujungti XVIII a., per tris Lenkijos ir Lietuvos padalinimus.

Tačiau nuo pat teutoninic Prusu užkariavimo pradžios Ligi Bismarko, 
”'čiužinio kanclerio’’ , valdymo laikmečio šiaurinė Rytprūsiu dalis net 
"skiečių administracijos oficialiai buvo vadinama Lietuva - '’Littawen”, 
"Littawische Gubct” , ’Litauisches Gebi et’’, ’’Litauischor Krois” , "Regie- 
rungsbezirk Litru.n-*'. Tos srities administracijos centrai buvo Gumbinė 
ir Isrutė, ir, pagal pačiu vokiečiu pravestus gyventoju skaičiavimus, 
kalbamoji sritis buvo lietuviu apgyventa. Dėka intensyvaus vokietinimo 
lietuviu gyventoju dalis tolydžio sunyko iš absoliutinis daugumos XVI a. 
ligi mažumos XIX a. gale.

Kooni.gsbargas, pastatytas Tvankstės (Tuw~ngsts) miške ir lietu
viškai vadinamus K-raliručiūm, šimtmečius pasiliko lietuviu kultūros 
centras. Pirmasis Karaliaučiaus universiteto rektorius ir profesoriai 
buvo lietuviai iš Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos. Lietuviu kalba vi- 
s'ėn buvo mokomo tame universitetu. Pirmoji spausdinta lietuviška knyga 
c.r. buvo paskelbta 1547 m.; ilgu Įeiki Karaliaučius buvo stambus lietu- 
-išku knygų leidimo centras. Protestantu pamaldos tame mieste, buvo pa
naikintos XVIII a., bet kitur jos tebebuvo laikomos. Ryšium su privers
tiniu mokymu, lietuviu kalbos, sritis ėmė vis žiūrėti šiaurės link. Vis 
•Iiito Tilžėj buvo leidžiami lietuviški l^krąščic-i, o Lietuviškos pamal
dos tebebuvo laikomos ligi pat Hitleriui ateinant.

Versalio konferencija Prūsu Lietuvą suskaldė, ir kompromisinė 
siajia’lJŪvcr-l'švčs-ta-N.mūhu, nepaisant Ragainės ir Tilžės apylinkių, 
stačiu i pietus nuo tos linijos, lietuviu, noro. Hitlerio režimo lai- 1 

.'• is šimtai 'rusu lietuviu buvo suimti, daugis mirė kalėjimuose. Likę 
vrūsni, namie k-lbą lietuviškai, susiorganizavo į Kažssios Lietuvos 

rybu Vokietijoje- ir reikalauja, kad ju tėvynė būtu įjungta į suvere- 
Irę demokratinę Lietuvos respubliką, laisvę nuo rusu priespaudos ir 

-įsupccijos,
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Rusija toje srityje neturi ir negali turėti kitų, interesų kaip 
tik agresinius -sudaryti'prietilti agresijai prieš likusiųjų Europa: 

’ atkirsti nuo Europos Baltijos valstybes> užvaldyti Baltijos jūrų, 
nuolat grėsti Skandinavijai, Lenkijai ir Vakarų Europai. Dėl to didžioji 
Potsdame padaryta klaida reikalauja atitaisoma.

Mes prašom Leisti pasiūlyti šj Rytprūsių ateities, sprendimų;
Rytprūsiai turėrų būtį padalinti tarp Lenkijos ir Lietuvos etno

grafine siena, einančia į pietus nuo Geldapės. Tatai būtų istoriškai 
teisinga ir nesusilauktų jokių priekaištų iš vokiškai kalbančiosios 
vietinių gyventojų dalies, be tų, kurie užsikrėtę kraštutiniu vokišku 

. nacionalizmu. Toks sprendimas duotų- tinkamų išėjimų į Baltijos jūrų 
Lenkijai ir Lietuvai,kurių.upių susisiekimas ir geležinkelių sistemos 
gravituoja pirmosios į Dancigu, antrosios į Karaliaučių. Rusija niekad 
nenukreipė nukankamai susisiekimo į kitus Baltijos uostus - Talinu, Rygą 
ir Liepajų, o Rusijos prekybos interesams visiškai pakanka Lenįngrado.

Toks sprendimas pašalintų Rytprūsius kaip vokiečių agresijos 
tvirtovę i'r nesudarytų jbkios grėsmės-Sovietų S-gai, k uri 1920-1933 m* 

' palaikė ko puikiausius santykius su savo gerais kaimynais Pabaltyjy, 
prieš susisėbreudama su nacine Vokietija grobimo ir agresijos tikslais.

Ypatingai gi mes nrašom leisti mums priminti, kad musų krašto
(JV) geras vardas būtų nepataisomai pažeistas, jeigu jo valstybės sekre- • 
torius po dviejų metų tekios gražios*patirties turint reikalų eu Sovietų 

. Rusija dar p8remtų jos ja gresinius planus aiškiai pažeidžiančius teisin
gumo principus, nepaisančius istorijos bei etnografijos_faktų ir suda
rančius pavojų saugumui visų valstybių, suinteresuotų jūrų laisve, taigi 
ir Baltijos juros laisve. - -

Pagaliau leiskit oriminti, kad lietuvių, latvių ir estų tautos 
. dar kantriai tebelaukia išbildant Jaltos deklaracijos dėl išvaduotosios 

Europos, po pustrečių metų nuo karo veiksmų pabaigos Europoje nebėra 
jokio pateisinimo, kad rusai laikytų okuja vę Baltijos valstybes, Londono_ 
konferencija, mūsų -manymu, yna_ti'nkama_vieta_įškeįti Lietuvos.Latvijos_
ir Estijos neprislaSscmybės atstatymo klausimų. {Musų pabr.E.j.

Reiškiame Jums pagarbų
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas
(Parašai;) Leonardas Simutis, Pirmininkas

Dr.Pijus Grigaitis, Sekretorius 
Mykolas Vaidyla, Iždininkas '•

Amerikos_Bąltų SųJunįOs_raštąs_Marshaįliui
Baltic American Society, amerikiečių organizacija,_kurios tikslas 

- ugdyti Baltijos tautų ir JV draugystę, lapkričio 17 d. įteikė šiokį 
memorandumų, į Londono konferencijų išvykstančiam JV valstybės sekreto
riui Marshalliui;

"Šios draugijos narių vardu mes linkini geriausios sėkmės Jūsų, 
sunkioje taikos kūrimo misijoje Londone.

M^ūsų organizacijos nariams ypatingai rūpi užtikrinti teisingiunų 
tautoms, gyvenančioms Baltijos pajūry. Estų, latvių ir lietuvių tautos 
tebekenčia svetimų sovietų priespaudą neaprašomose komunistinio siaubo 
sąlygose. >;• • ,

' Mes tikime, kad tos Baltijos tautos, kurios tiek'savo istorinėjĮ..- ‘ 
'.a--y _ j'ek per pastaruosius du savo nepriklausomybės dešimtmečius, i 
pasiekė asigėrėtinai aukštų savo gyvenimo lygį-, pasižymėjo skilandžiu- 
bendradarbiavimu, buvo sugurusios pažangių demokratinę valdžių, rasinę’ 
bei religinę tolerancijų ir palaikė gerus kaimyninius santykius, - mes 
tikim, kad tos tautos vartos, idant būtų atstatytos jų pagrindinės žiao- 

_gaus teisės, politinės laisvės ur suverenumas.:Tos tautos nereikalingos
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pamokyti, Kaip valdytis, kaip reikalingos kai kurios aziatinės tautos, 
kurioms duodama nepriklausomybė, Jų, tų Baltijos tautų viaiintelė nelai
mė, kad jos stovi rusų imperializmo ekspansijos kely.

Todėl, mes prašom konferencijoj pasiūlyti, kad būtų atšauktas 
Potsdamo nutarimas, žadąs amerikiečių ir britų pritarimą šiaurinės Ryt
prūsių dalies orijungimui prie Sovietų S-gos.

Rytprūsių kaip vokiečių militarizmo bastiono panaikinimas isto
rinės patirties šviesoje yra patartinas, bet joji sritis turėtų būti gra
žinta jos tikriesiems savininkams, iš kurių ji buvo atimta, o ne paversta 
sovietų militarizmo bastionu.

Mes prašom pasiūlyti, kad pagal pakartotinai pareikštą pačių t^s 
srities gyventojų ir jų,kaimynų-norą Rytprūsių problema būtų sprendžiama 
vienu iš dviejų būdų, suderinamų su teisingumu taikos ir saugumo principais;

1. Rytprūsiai atskiriami nuo Vokietijos ir pašalinami tarp Lietu
vos ir Lenkijos pagal nustatytą etnografine sieną ir pagal gyventojų pa
sirinkimą; Arba -

2. Po palyginus nedidelių teritorinių pakeitimų Lietuvos ir Lenki
jos naudai, Rytprūsiai kaip Prussia Proper padaroma ketvirtuoju Baltijos 
Unijos nariu šalia Estijos, Latvijos, Lietuvos, kurių unija yra kontinen
tines Europos Unijos regioninis vienetas.

Reikia priminti, kad šiaurinė Rytprūsių dalis, kurią sovietai nori 
prisijungti, savo charakteriu buvo lietuviška ir pačių vokiečių atmini- ' 
štracijos buvo vadinama Littawen, XIII amžiuj ji buvo Lietuvos Karalystės 
dalis ir 1468-1525-1657 m. Lenkijos-Lietuvos Respublikos dalis; ji niekad 
nepriklausė Rusijai. Ten nėra etniškai rusiškos ar slavų kilmės gyventojų,,.. 
Tai protestantiška sritis, kurios gyventojų daugumas savo rase ir žymia 
dalim save kalba yra lietuviai. Toji sritis šimtmečius buvo ir yra natū
ralūs kanalas Lietuvos prekybai ir stambus lietuvių kultūros centras. 
Atskirta nuo Vokietijos, toji sritis būtų vertingas natūralūs ir integra- 
lus Baltijs valstybių bendruomenės narys. Toks sprendimas turėtų būti pri
imtinas Rusijai, kuri neturi teisėtų pretenzijų i Rytprūsius, Jis nesuda
rytų pavojaus Rusijai, tuo tarpu kai tos srities prijungimas- prie Rusijos, 
lydimas vietos gyventojų išvarymo, sukurtų naują kanp peryklą.

Leiskite pareikšti viltį, kad Amerikos delegacija į tas pastabas 
atkreips dėmesį ir kad Jūs ginsite teisingumo principus, išplaukiančius 
iš Atlanto chartos bei Jaltos pareiškimo dėl išvaduotos Europos, princi
pus;, dėl kurio mes kovėmės praeitame kare.

Su pagarba
(pas.) Stephen Brades, Jr.Pirmininkas 
(pas.) Mildrad Gaubė, Sekretorius

DP KLAUSIMAS JV KONGRESE JAU KITOJ ŠVIESOJ
"Sunday News" XI.18 iš Vašingtono praneša, jog JV "-atstovų rūmų 

užs.reik.pakomisės rekomendavo šiaurės Europos tremtinius, kaip latvius 
ir lietuvius įkurdinti Aliaskoj. Pakomisio pareiškimu, tai būtų geriausia 
mūsų retai apgyvento pasienio apsauga nuo agresijos. Atstovai James 
Fulton,(resp.), Jacob Davits (resp.), Jose h Pfeifer(resp.) ir Frank 
Chėlf “'(dem.] , aplanką Europoj 15o stovyklų, pasiūlė JV įsileisti hespe- 
cifikuotą DP skaičių. Vien Ntw York: mieste reikia 20.000- siuvėjų mokiniu 
pareiškė Davits, o visa tauta šaukiasi tarnų namuose ir darbininkų ūkiu-įso.

Komiteto pranešime primygtinai reikalaujama išleisti specialius 
imigracijos įstatymus įkurdinti Dp JV, ypačiai Aliaskoj. Jame sakoma, 

kad ten rei-kalinga žmonių su ypatingais sugebėjimais ir tinkamumu, Komi
tetas taip pat rekomendavo, _ 2) tuoj sušaukti tarptautinį IRO posėdį nu
statyti- 5 metų planą DP programai įvykdyti; 2) uždrausti DP išrankiojimą - 
"Grietinės’nugraihymą”juždaryti visas (be -vien“šTDP 'štovyEIasTTūaTijoje 
iš dalies dėl komunistų infiltracijos į šiaurės Italijos DP stovyklas,
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4- nuimti stovyklų spygliuotą vielą užtvaras? 5* nustatyti datą, po k/rios 
daugiau DP TV nebepriims*a

_ Komitetas rekomendavo neteikti Marsballlo pageltos kraštam# kurie 
neįsileidžia DP*

AtstcFultonas pareiškė, kad DP stovyklose gimimą skaičius proporcin
gai 55 kartus didesnis kaip Prancūzijoj ir kad kasmet gimsta 20o0uQ dai
giau kaip miršta* Nusikaltimą esą labai maža, žmonės visi nori dirbti* 
Komitetas rekomendavo, kad > IRO sumažintu savo štaba ir duotu tvarkytis 
patiems DP. . .......... —rr---

?1New York Herdld.Tribune" XId? rašo, kad o to pranešimo klausimas 
jau tebesąs "ar bus Įstatymas DP Įsileisti’, bet "koks įstatymas butą tin*’ 
kamiausias". Laikraštis reįkaįau^a^nebeatidėlĮgtį, nes kiti kraštai iš- 
graibstysi? geriausius DP, kurią“reikią’ ir~JvV DP klausimas busiąs vienas 
iš svarbiausią kongreso sesijos darbą*

".. Vieno_Ęuropieėio likimas’’
Tokią antraštę. i taią laikraštis ”L:'Surcpeo Qualunque” uždė jo virė 

dvieju nuotrauką, kurios vaizdu ja Anglijoj ūky dirbančius gen/Šernią ir 
ponią. Laikraštis pridėjo pastabą? '’’Generolas Jonas Černius, buvęs Lietuvos 
ministerls pirmininkas. Vyriausia.-? Kariuomenės Vadas, inžinierius Ir m^ks- 

-liniukas, kuris kalia 7 kalbomis; sakosi esąs laimingas galėjęs išvengti . 
areštavimo, kuomet rusai užpuolė ir inkorporavo j? tėvynę* to laiko ne
buvo girdėti kalbant apie generolą Cernią? t?et dabar buvo susekta Jo pa
slaptis; jis dirba kaip samdininkas viename Cornwall ūkyje”.

po nuotraukomis parašyta; "Po :1a c’erniuvienė tvarko namą ruošos rei
kalus savo kaimo virtuvėje, - generolas dirba laukuose”*

REPATRIACIJOS REIK-J1LI ' . . '
Latvio repatrianto liudijimas .

"The Baltic Review" žinią tarnyba (194? *XIoNr.>59) paskelbė parodymą 
vieno latvią jūrininko 1945 si* vasarą repatrijavusio sovietinėn Latvijon* 
Iš Liubeko jis su keliais kitais latviais? estais ir vienu lietuviu buvo 
nugabenti į sovietinę -zoną; '

nKii tik ’peržengėm Ryrą-Vakarą sieną, musą transportas buvo sustab
dytas, o visi, žmonės išdaryti 1 pievą* Pirma? Įsakymas buvo; ’’Vyrai į vieną 
pusę, moterys Į antrą’* Jau tai sukėlė susijaudinimą iv nu?įminimą* Po to 
įsakė; "Prieš 1910 a* gimę vyrai stoja dia, tarp 1910-19’27 m* gimusieji čia. 
Dar jaunesni į dešinę, buvę karo belaisviai Į kairę*"

Grupę, kurioje buvo pasakoto jaunusivarė Į spygliuota viela aptver
tus, baisiai nešvarius barakus, tiek kuriais kabėjo didžiulis plakatas; 
"Mes kaip motina sveikinam jus^grįžtanėiua.jum " .Būste, tebuvo vietos
18-kai ■’žriJohiuT sugrūdu 407'Teko gulėti"nesvarioj žemėj nebuvo nei lovą 
nei čiužiniu, nei kėdžių* pristatė statyti baraką? bet tuoj teko darbą per
traukti, nes nebuvo medžiagos, ir laikas buvo leidžiamas "raudonajam kampe
ly” , kur politrukas kalbėjo nu: ryto ligi vakaro* Jis atsipūsdamas tik pa
minėjęs "draugą Staliną” kuriam visi sustoję turėdavo kelias minutes ploti.

Tardant buvo klausinėjama: Iš kur atvyksti? Kaip patekai Vokietijon? 
Ką veikei vokiečiu okupacijos metu? ..r netarnavai fašistą kariuomenėj? Tar
doma buvo kas antra diena; šiaip jau kasdien tekdavo be jokio tikslo žygiuoti 
10-20 km.-

Po 7 mėn* pasakotojas buvo nuskirtas geležinkelio dafbams ir nugaben
tas "tėvynės atstatyti" - ardyti Kaunc-Vilniaus geležinkelio antrųjų bėgiu* 
Nuo bado apsiginti padėdavę vietos gyventojai* Iš Svenčionią pasakotojui 
pasisekė pasprukti į Latviją ir pasiekti draugus, kurią keli dar buvo likę* 
Jis kalba apie nuolatinius suėmimus ir išvežimus.Pyliavos kaimo gyventojus 
taip išsėrausios, kad ji-; nieko nebėga?.? ’ dveti badaujantiems miestiečiams*
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Tikras maras esą-rusi elgetos, -kaip Skėriai užplūdę LatvijJoe_/kaimus, iš
badėję ir skarmaloti < susimetę gaujomis plėšią-djr'net žudą*

Pasakotoją d rajigai-djaugpily nepriėmę jo net nakvynės, bijodami nak
tinės l'JKVD kontrolės, ir jis išėjęs ieškoti tėvų, kuriuos radęs paliktus 
ją nedidelėj sodyboj 5 visi didesni kaip 1Q ha ūkiai išdalinti, pabėgusiųjų 
ūkiai atiduoti rusams kolonistams* ■.

Pas tėvus pasakotojas išsislapstęs trejetą mėnesių, bet po to NKVD 
‘užuodė, ir agentai , atvykę i ūkį ji suėmė* Kalėjime jis radęs ūkininkę, 
miestiečių, darbininku, mokytoju, sėdinčią už tarnavimą vokiečiu kariuomenėj, 
už pyliavų neatidavlmą, už daiktų mainymą į maistą- už pavėlavimą į darbą, 
už Londono radijo klausymą, už Ugandą skleidimą” ir t*t* Sargybiniai buvę 
latvių, .bolševikai, ją viršininkas rusas* Po mėnesius trukusio tardymo pasa
kotojas buvo paimtas į darbo stovyklą Kresnoje Selo, ori e Leningrado, kur 
tedirbo latviai, estai ir suomiai*. Valgyti gaudavę smirdančios sriubos,kar
tas nlo karto supuvusią silkę, labai maža duonos* Tardymai, grasinimai ir 
mušimas nesiliovė* Stovyklos gyventojai nuolat keitėsi, dalis buvę likviduo
jami, kiti pasiunčiami į druskos kasyklas prie- Balkašo ežero*

Gavęs žinią, kad su kitų likimo draugą grupe bus Išvežtas į Turkestaną 
pasakotojas nusprendė bėgti* nors tai jam kaštuotą ir gyvybę* Pėsčias nuėjęs 
Į Gadiną, iš ten slapta nuvažiavo į Pskovą* ’’Dievas ir geri žmonės man pa
dėjo, ir po daugelio avantiūrą aš vėl atsidūriau Vakaruose, iš kur aš kvai
lys savo noru buvau išvykęs* Dabar aš žinau viena: nėra pasauly jėgos, kuri 
priverstu manė grįžti į/tą pragarą* į tėvynę grįžti aš negaliu,, nes žinau, 
kad jos nebėra*” '
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Stiprinamos rusą komunistą pozicijos Estijoj 
< r — <—■: c: Ui'J ■>— C-?'- c_9 <73 •-■ ■*» *?; W3 e* rt* C"=i «u» <,79 C<3rtr> St

Stockholm.? ’’The Baltic Review” Žinią tarnyba savo biuleteny Nr*37 
(1947.XI *21) praneša, jog .sprendžiant- iš, so vietiniu Estijos laikraščių, estą 
jaunimas ir net komjaunuoliai taip nesi domi.-komunizmo mokslu ir rodo ’♦Vakarę 
tendencijas”, kad visasąjunginės komunistą partijos centro komitetas rado 
reikalinga imtis ypatingų priemonių Estijos kompartijai sudrausminti ir 
^kadrams”'parengti* Estijos kompartija gavo visą eilę rusą^ sekretorių bei 

specialistą, kurią dalis pasiųsti į svarbesniąsias p ra monSs”įmon.es* Estų kom
partija visiškai pajungta rusams| tik kaimuose estai te'bėra atsakingieji 
-pa’r^Ijos"’pareI§iinaf*“Pa‘Hrjos“alctyvietą susirinkimuose drausmės klausimas 
esąs pats svarbiausias debatų punktas* Kompartijos organas "Rahva Haal” 
(Liaudies balsas) spalių 24 d* vedamajame skundėsi jaunimo ^ideologiniu pa
laidumu” ir konstatavo? kad --jo auklėjimas netinkamai organizuotas* 

partijos įtakai Estijoj padidinti, rusai pareigūnai bei darbininkai, 
siunčiami į tą kraštą, turėsią būti arba komunistai, arba komjaunuoliai*

Sovietai norėjo nutildyti Švedą radiofono kalbėtojus
Mūsų keresponderous iš Stockholm© rašo;
S*m, lapkričio 2Ū d* švedų radiofone buvo minima 191? m* revoliucijos 

30 metą sukaktis* Pakviesti buvo 6 kalbėtojai, tarp ją keturi rašytojai - 
du komunistuoja ir du seniau buvg gana ružavi sooialis.tai, norvegą žymusis 
lyrikas .rnul f Overland ir vienas iš Švedijos prozinio meno viršūnių, Eyvind 
Johnsson (tarp kitko abu Šie rašytojai švedų kultūrininkų buvo siūlomi į 
šiuometinius Nobelio laureatus). Sovietų ambasada Stockholm^ raštu kreipėsi 
į Švedijos užs*relk*mini3teriją, reikalaudama, kad radiofono direkcija ne
leistą kalbėti Overlannui ir Johnssonui* kurie dabar prieš Sov«S-gą 
nusistatę* žinoma, niekas iŠ to neišėjo - abu rašytojai kalbėjo atvirai iš 
širdies* O štai kas sovietą ambasadai nepatiko;

overlandBS savo kalbą pradėjo sakydamas, kad komunizmo programa žadėjo 
policinę ’r ekonominę laisvę ir tas pačias teises visiems žmonėms ir. visoms 
tautoms* Niekas beturėjo kitų skurdu vorais*-Darbininkai ir ūkininkai turėjo

- ■- • - •• "cū ...
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būti ponai patys sau. Visą žodžiai būrėjo būtJL-išglrstd^ kiekvienas 
’ balsas, Saukiantis toisybžaj neturėjo nuaidėti veltui.

’’Revoliucija laimėjo ir papunkčiui apvylė mūsą laukimus* Žemė 
buvo sukolaktyvinta. Pramonė suvalstybinta. Bet ir Rusijoje direktorius 
uždirba Šimtą kartą daugiau, negu darbininkas. Ekonominė laisvė teeg
zistuoja tik aukštąja! klasei. Darbininkai neturi teisės nieko pasakyti 
dėl savo interesą. Jie baudžiauninkai’ir dabar, kaip ir pirma. Organi
zuota oolitinė opozicija laikoma sąmokslu prieš valstybę St baudžiama.' 
Laikoma slaptoji policija, kuri užnuodija visą visuomenę ir atlygina 
ir už niekšingiausius idavinėjimus. Policija privcrSia savo aukas pri
sipažinti, jas visaip karkindama, kaltinamieji iš anksto nuteisiami 
mirti neduodant progos jiems apsiginti* Milijonai žmonią sėdi koncentra
cijos stovyklose, kurios nė kiek negeresnės už vokieėią buvusias.

Sovietą S-ga, jei ir no formaliai, tai faktinai varu priverčia 
kaimyninius kraštus Įsivesti komunistinę diktatūrą. Visa ta-. prav.dama 
tais pačiais brutaliais metodais.- kokius kad vartojo ir Hitleris, jo 
SS-dąllniai ir geštapas. Ir tą siaubą įvarantj. užvaldymą jie Įves į visą 
Europą, j.e’ jie nebus sulaikyti. Reyoįįucįįa^edayė Jcitiį vaisią_,_kaip 
tik tuo;?, kurio kabe kartuvėse^ S6v7š-ga'*vadina“’šave-šoclalištine“53i 
demoEratiSka7”Tai"nėra" nei demokratija, nei socializmas - tai naujas 
nacl'onalsocializmas".

’’Kai prasidėjo rusą revoliucija, buvau aš septyniolikos metą ir 
priklausiau sindikalistinui organizacijai: artimai jaunai socialistinei 
partijai”,pradėjo rašytojas Eyvind Johnsson0 "Rusai tėjo veiksmu. Jie 
vartojo prievartą, bet sakė, kad tuokart ji buvo reikalinga tik vienui 
vieną kartą - carizmo policinei valdžiai nuversti. 0 paskiau buvo pri
žadėta Įvesti laisvą. Kaip gi atrodo dabar Sovietą S-gojc po JO metą 
pereinamojo laikotarpio? Kraštas išsivystė į pasaulio-Labiausiai pasižy
mėjusią policinę valstybę. Tautos,, piliečio, individo laisvė nebeegzis
tuoja Rusijoje. Viso likusio pasaulio pažinimas ten menkas. Proletarinė 
diktatūra spaudžia proletarus, o ne per proletarus. Didžioji galybė 
Rusija dabar yra pati reakcingiausią pasaulio militarinė valstybė. 
Rusą revoliucijos paveldėtojai s:.«o galybę, ir valdžią grindžia slaptąja 
policija, kalėjimais, kon" rtracijos stovyklomis, masinią žmonią naikinimu, 
okupavimu ir pagrobimu mažą \aJstybią. Panašumai tarp komunistinės, nacis
tinės ir fašistinės valstybės yra daug didesni, negu skirtumai".

MIKOLaICIIGlS ATSKLEIDŽIA LENKIJOS TIKROVE
Pabėgąs lenką valstieėią partijos lyderis Mikolaiėikas šveicarą 

”Neue Ziircher Zeitung" korespondentui papasakojo pastarąją dveją metą 
Lenkijos vidaus raidą - nuo beviltiškos savo misijos pradžios ligi pabė
gimo. Jis pasisakė svarbiausiu savo uždaviniu laikąs skelbti pasauliui 
tiesą apie Lenkiją ir atidaryti jam akis. Tai busią naudinga visam pa
sauliui, nes jis pamėtysiąs, kaip komunistinės mažumos paima i savo rankas 
totalinę valdžią; būsią naudos ir Lenkijai, nes tiesos pažinimas priar
tinsiąs posūkį į gera... - (Jia to Mikolaiciko pranešimo pagrindiniai 
duomenys.

- Kcm’-n-j.stu +aktika
» • • r 4 ‘ I «*•<_■- . . <•«> . - - -t ~~ ~ —— < —

yfa, Mikolaiėiko žodžiais, "velniškai rafinuota". Jie demokratais dedasi 
tol, kol paima savo kontrolėn saugumo policiją ir kariuomenę, kurias 
jie jau be. atodairos ir skrupulą naudoja nekomunistiniams elementams te
rorizuoti. Pirmon_galvon gaspaudžiami intelektua.lai, kol jie, pabūgę dėl 
savo gyvybėŠ'’5ei"šūšIftlpInę'Jdel':‘maęėfiaIInią'šun£ūmą, nutyla arba pa
sidaro naujosios santvarkos įrankiai. Lengviau susidqrotį_su pramonės 
darbininkais - jiems naujosios dvasios“įkVepIi'''pa£anką“pūš;&ūžinI6“kūIko- . 
švaIdŽIą”RIekviename kelią tūkstančiu darbininką fabrike. Ilgiausiai 
priešinasi ūkininkai; jiems nuramdyti be teroro vartojamas'’nuskurdinimas 
if~Išvarymaš“iš~S2iąo Kur kas lengviau pažabojamos viduriniosios klasės - 
technikai, krautuvninkai ir t„to: juos pritrenkia nusavinimai, atleidimas 
iŠ darbo, suėmimai, įskundinėjimai...
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"Slaptoji valstybės taryba"
Totalistinės valdžios aparatas Lenkijoj.remiasi seimo priimta 

"mažąja konstitucija1’ , kuri oficialiąja vyriausybę pajungia naujai 
sudarytai "slaptajai valstybės tarybai", kurios galios praktiškai neribo
tos. Ji pataria prezidentui, reviduoja įstatymų, projektus ir vyriaufeybės 
potvarkius, gali atleisti ir skirti savivaldybių administracijų. .Tos 
tarybos pirmininkas yra-Bierutas, vicepirmininkas - Zambrowskis, komu
nistas, kuris yra kartu -ir šeinio vicepirmininkas. Be“Jų J“fafy^ą dar ■ 
įeina socialistas Svalbė, valstiečių atskilėlių lyderis Kowalskis,kuri s 
yra ir seimo pirmininkas, ir vadinamosios "demokratų partijos" atstovas 
Barclkowskis.

:Tačiau tikrumoj už tos "slaptosios tarybas” pečių stovi neregimas 
ir jau visiškai slaptas "politbiuras", gaunas nurodymus iš "vienos sve- 

’ times valstybės" atstovo. Neoficialiajame colitbiure tikrasis šeimininkas 
esęs Bormanas, valstybės pasekrotoris prie"miništeffo ’pirmininko? "mSks- 
Tūš<T~iš?jęš Maskvoj., Po jo pagal svorį, eina ūkio ministerls Plincas, po 
jo Zambrowskis ir tik tada min.pirm.pavaduotojas Gomulka, lenkų komu
nistų partijos generalinis sekretorius ir numatomasis kominformo_pirmi- 
ninkas. Dar toliau užpakaly politbiuro val3ži6s~niefarčhijoj“šfovi ^vy
riausybės, galva" Bierutas.

., Teroro aparatas ’ .___ . _
— 'Saugumo policijoj, į kurių atremta komunistinė Lenkijos dikta

tūra, yra apie’ 2JO.OOO vyrų. Iš jų apie 100.000 priklauso vad.KBW ir . 
laikomi išsklaidyti po, kraštų įgulose; apie 90.000 dirba įvairiuose 
administracijos biuruose, iš dalies uniformuoti, iš dalies civiliškai 
apsirengę. Likusieji 40.000 yra įvairaus plauko ir kalibro tiesioginiai 
šnipai. Saugumo policija priklauso vidaus saugumo ministerijai, bet , 
susitarusi su karo mini st erių ji gali .civilius atiduoti karo,_teismui , 
kuris sprendimus gaunąs "iš aukščiau" dar prieš bylų svarstymų?“Prieš 
tokį teismų turėjęs būti pastatytas jis pats, Mikolaišikąs, ir už iš
davimų pasmerktas mirti. •

Dėl vietos stokos politinių kalinių skaičius Lenkijoj ribojųsis 
70.0O0, tačiau statoma eilė naujų kalėjimų. I koncentracijos stovyklas 
kišami neatsargiai išsižioję opozicijos partijų žmonės; jų turtas daž
niausiai konfiskuojamas.

Kankinimo_mętodai . ,
esą labai subtilūs ir taikomi pirmon galvon kankinamojo'moralei palaužti. 
"Žmogus laikomas kalėjime be maisto ir šviesos, po to ištisas naktis 
jam neleidžia miegoti į akis spiginanti elektros šviesa. Staiga jis pa
imamas į patogų-kambarį, kur su juo juokaujama, pasiūloma cigaretė, 
mandagiai paprašoma surašyti savo gyvenimų. Tai padalyti' gali tekti 
kokius 50 kartų, ir smulkiausias nukrypimas įkyriai reikalaujamas pa
aiškinti. Tardytojas tau nuolat kartoja, kad jam viskas žinoma. Ilgai-..-., 
niui žmogus dvasiškai pašlyja, nervai pakrinka, sveikata sunyksta,.ir 
jis pasirašo bet kokį prisipažinimų> kad tik pasibaigtų’tab slogutis".

Profesinės_s5 jungos . 1 t J d
yra komunistų partijos įrankis darbininkams išnaudoti; partija skiria 
ir jų "vadų".- Kasyklų darbininkas gauna mėnesiui 25-.OO0 zlotų, .teks
tilės darbininkai ir biuro’tarnautojai 5 - 10.000 .zlotų, Batų pora.- 
kaštuoja 15«000 zlotų, drabužių eilutė JO -,40-uoO. Streikai ko žiau-.. 
riausiai užgniaužiami, jų vadai kaip sabotažninkai suimami? Lodzės-. 
100.000 tekstilės darbininkų streikas prieš įvedimų šešių darbo va-'- 
landų sekmadieniais šalia lo vai. šiokiom dienom buvo užslopintas • .d-j 
per'savaitę.

, - Z{. 1.1”' •
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"Žemės reforma"
kuria naudoji Lenkija taip didžiuojasi, tepalietė vos apie’ 10 proc. 
visos žemės,.arba apie 1,2 mil. ha. senojoj Vakarų. Lenki joj. Tačiau 
naujakuriai negavo nei padargų, nei gyvuliu, nei net namų. Namus sta
tyti ūkininkams buvo tyčia’uždrausta, kad pastūmėtų juos į kolchozus. 
Iš vyriausybės kreditų Lenkijoj žemės ukiui tekliuvo 4 proc., iš 500 
mil.dol.UNRRA’os pagalbos tik 70 mil.vietoj UNRRA’os’įsakmiai skirtų 
150:mil.dol. Ir tuos 70 mil,pati UNRRA vardais negalais tenukreipė 
i žemės ūkį, kuriam vyriausybė buvo pasiryžusi teduoti 45 mil.. Mokesčių 
inspektoriams įsakyta ūkininkus stačiai terorizuoti nepakeliamais mo
kesčiais, ir javų pyliavomis. Prie Lenkijos prijungtuose Rytprūsiuose; 
nebuvo jokios žemės reformos; po kelias šeimas sugrūsta į žemės ūkio 
kooperatyvus, kurie apima apie. 60^-žemės, likusieji yra tiesioginėj 
valstybės valdžioj. l.OOO-ėiui ha tėra vienas arklys o. galvi jų tėra 
40fl normalaus skaičiaus,

Ateitiefe_gavojus 'lenkų tautai
gresiąs iš mokyklų, kurios demoraližuojančios jaunimą. Geri pažymiai 
rašomi ne už dalykų mokėjimą, bet už prisiderinimą prie komunistinės 
ideologijos. "Lengva įsivaizduoti, kaip tai veikia jaunimo moralą... 
Senesnioji karta, mačiusi geresniuosius laikus, išmiršta. Jaunesnieji,. . 
kovoje antinacinėj rezistencijoj, yra dabartinio rėžimo opozicijos 
avangardas. Ir šios kartos komunistams nepasiseks užnuodyti. Bet jeigu 

. dąbartinė padėtis užtruks tikrai ilgai, išaugs_nauja_karta_,_kuri_neEel
atmlnš"'“rleškomūništiniū~laik§2'i?-iie5čpažins“išorio pasaulio^ Toji 
genčfačija“jaū“gaii“nūošir3žiM“tikJti7“Ead“3emGlčraf ija~ir“Vakarai yra 
jų priešai, o komunizmas ir sovietai - jų tikrieji draugai, Tą_payojų^_ 
Vakarai privalo g. rai suprasti. Jo nebus, jeigu reikalai greit“pasikeis".

- - ‘ Pogrindinis pasipriešinimas
esąs susiredukavąs į minimumą; jis pats, Mikei ai čik.as, jo nekurstąs, 
nes vyriausybė tik ir ieškanti progų imtis brutalių represijų prieš 
nekaltus žmones.

Mikoląiėikas sakosi nesigailįs bandąs praktiškai bendradarbiauti 
. su komunistais: jis atlikus savo pareigą, bet- bandymas nepavykęs, ir 

toliau kovoti dėl Lenkijos laisvės tesą galima iš svetur. .
Baigdamaš“MikoIai5iKaš~paf5iškė7-jog'polifinis“a5iejų pasaulių

- sovietų ir demokratijų - sugyvenimas nešąs absoliučiai negalimas, 
tačiau, ūkinis bendradarbiavimas esąs visiškai neįmanomas, nes totalis- 
tinėse valšfy5eše"3arbo“jėga taip“iš“aūdojama7£a3“demokratinės vals
tybės su aukštesniu' net darbininkų gyvenimo lygiu komerciškai niekad 
neišlaikys konkurencijos.

'’’iii' (atkelfa iš i psl.)

•Dabartinei Visumos sesijai baigiantis, atrodo-", tuos skundus, ištirti 
derėtų Mažajai „Visumai, ir-tuo būdu būtų pirmąsyk patikrintas jos : 
veiksmingumas tuose rai kainose, ’kuriems ji buv-•sudaryta" . ’

\ . Ryšium su antruoju memorandumu "Gilicago Tribūne" korespondentas- * 
Che.sly Manlv-47.XI.24 praneša iš Lake.. Success .“

' "Trijų Bai.tij.os valstybių ministerial Vašingtone šiandien įteikė 
JTO Visumos pirmininku! Osvaldo’Trankai'įspūdingai dokumentuotą peticiją, 
kurioje Sovietų Rusija kaltinama ši-štėmi ragai naikinanti lietuvių, latvių 
ir estų- tautas.

• ■- M: nisteriai, kurių šalis rusai užpuolė .194 G m. birželio m. ,kada
diktatoriai ’Stalinas ir Hitleris buvo- sąjungininkei, kreipėsi į JTG 
prašydami ištirti padėtį it-padaryti galą.rusų okupacijai. Jie riminė, 

; kad .nacinė Vokietij j■buvo’vienintelė iš didž.valst bių,nripažinusi tų
• kraštų■prijungimą.prie Rusijos. ; . . ■

1
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AnkstyVesnis Lietuvos ministerio raštas JTO gen.se a__.
Le paaiškinimą palaidotas„JTO -archyvuose, nors vis__ _____ _r________
genocidą,t.y.ištisą tautu naikinimą,tarptautiniu nusikaltimu,© JTO char
ts visus narius įpareigoja gerbti žmogaus teises bei pagrindines laisves 
ir reikalauja savo narius sąžiningai pildyti savo įsipareigojimus.' 

’’Jungtinės Tautos nepasiektu savo tikslo ir netektu savo raįson 
.d'ėtre,jeigu jds liktu abejingos piktai ir sistemingai genocido politikai, 
kurią varo vienas iš ją (JTO) steigėju”>sakoma Baltijos min-riu rašte.' 
Nūrnbergo karo nusikaltėliu byloj, sovietu ■vfyriausybės atstovai juos kal
tino nusikaltimais žmoniškumui. Lake Success ir Flushing Meadows tos 
pačios vrlstyb-ės atstovai drįsta nuolat kelti balsą gindami mažąsias 
Valstybes ir kolcniniu tautu teises bei laisves”. 4

Paduodama vardus,datas ir vietoves,peticija kaltina rusus nemažiau 
•.ukreftianiiais žiaurumais kaip naciu.Kaltinama,be kitko,fiziniu kankinimu, 
lašiniu žudymu ir masiniais deportavimais i Sibiro darbo vergu stovyklas. 
•Režimas Rusijos priverstinio darbo stovyklose yra toks pat,kokį gestapas 
uvo įvedąs Vokietijos konc-jos stovyklose, su tuo tik skirtumu,kad prieš 
užudydami savo aukas sovietu budeliai iš ju bando išspausti darbo kiek 
ik gali", tvirtinama peticijoje. "Ligi šiol sovietu okupacijos euku 

- ličius siekia daugiau kaip 200.000. Pridėjus naciu nužudytuosius (iš 
. i icjo motyvais), nuo 1940m.birželio 15 d. žuvo apie 500.000 

ietuvos \i.^j^,arba 20% visu gyventoju-
Iš Estijos ir Latvijos skaitmeniniu duomenų nėra.Tačiau peticijoje 

tuojamas Tarpt.imud.Kryžiaus Ženevoj pranešimas, kad per pirmąją oku- 
oiją,d?r prieš vokiečiu invaziją 1941 m.,1.555 latviai buvo nužudyti 
52.895 ištremti.' ip'l . per pustrečio mėnesio prieš vokiečiu invaziją 

viagą 60.000 -
Peticijoj cituojama "Pravda", oficialus Rusijos, komunistu partijos 

organas, rašąs 1941 m. pavasarį; "Petras Didysis padarė didelą klaidą, / 
palikdamas Baltijos srities gyventojus savo kraštuose". Peticijoj nuro
doma ,kad 1941 m. sausio 21 d. saugumo vicekomisaro,kažkokįo Serovo,slap- i 
toj instrukcijoj Nr.2192 sakoma; "Antisovietinio elemento pašalinimas 
iš Baltijos respublikuyra didžiulės reikšmės politinis uždavinys".

”Nęw~York_Hersld_Tribune” 47.XI.24 pranešė; "Lietuvos,Letvijos ir 
Estijos pčšiūnfInIaI-Jteikė“VIšumos pirmininkui Aranhai 15-kos puslapiu 
raštą,smulkiai išdėstydami sovietą žiaurumus ir persekiojimus tuose kraš
tuose jr prašydami tuoj padaryti galą sovietą okupacijai.Trys ministerial, 
Lietuvos P.Zadeikis,Latvijos Dr.Alf.Bilmanis,Estijos Joh.Kaiv,kaltino ru
sus naudojant genocido metodus tuose kraštuose.

Tos pačios dienos "New York TiT.es" pranešė; Grupė tremtiniu iš 
trijų Baltijos valstybią“Sian3ien“įteikė JTO raštą, kaltindami sovietą 
sovietą organus Lietuvoj,Latvijoj ir Estijoj "genocidu". Prašoma,kad' 
Visuma imtąsi akcijos toms sritims iš sovietą jungo išvaduoti.Raštas buvo 
pasiųstas Visumos pirmininkui Dr.Oswaldo Aranhai,kuris prašomas,kad tasai 
54 puslapiu dokumentas, smulki ai išdėstąs kaltinimusbūtą išdalintas de
le -getams...... iRaštą įteikė triją buv.Baltijos kraštą vyriausybią atstovai, 
Vašingtone - Povilas Zadeikis Lietuvos, Dr.Alfr.Bilmanis Latvijos ir 
Joh.Kaiy Esti jos. uašte minimi šimtą tūkstančiu ištrėmimai, masiniai žu- ■ 
dym?i vokiečiams žygiuojant pirmyn per praeitą karą ir kiti žiaurumąj f 
Kaltinama sistemingu pobaltiečią naikinimu.Cituojamas komunistą organas 
"Pravda”,kuri s x941m. rašąs,jog Petras Didysis"padarė didelą klaidą,palik
damas Baltijos sričią gyventojus savo kraštuose.

Lapkričio 5-6d.d.Vatikano radijas po kelissyk įvairi omla kai bomi g 
transliavo šį pranešimą,EūrJ"IšI3ėJo“fr"daugiau italą laikraščiu: 
"Lietuviu Tautinis Išlaisvinimo Komitetas pasiuntė gen.Jungt.Tautąšekr. 
Trygve Lie laišką,kuriame Sov*S-ga apkaltinama už masines lietuviu žudynes 
ir ši didžiausia pasaulinė organizacija prašoma sudrausti tokius dalykus. 
Ypatingai šis laiškas,kaip praneša International News Service,apkaltina 
rusus už tukstanėią lietuviu deportacijas į Sibirą, už sąmoningą lietuviu 
ūkininką nuskurdinimą, už brutalu liotuyią kataliką dvasininką traktavimą. 
Atsišaukimas bcigi?.mr.s ,knd JTO įsikišimas yra vienintelė priemonė apginti 
lietuvįą tautas pagrindines teises ir laisves". . ■ , -

12


	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0001
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0002
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0003
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0004
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0005
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0006
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0007
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0008
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0009
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0010
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0011
	C1B0003685972-1947-nr16-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0012

