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Kova d*l žmogaus jau perkelti .iš. politinių užkulisių i'r pirkliš
kų karybų i aukščiausių politini •are'npe^j..■ šioje sesijoje Sov.S-gos 
satelitai tavo pareikalavę išdųoti'-*Hn<ingus'’. p. ilgų diskusijų ta- 
l-emisėje - nieko nelaimėjo.^Socialinėj. kbiįį&ijoj pareikalavo sustaMy i. - . 
- virintųjų repatriacijų. Bus, be abejo, .'tas ‘pats rezultatas. Vieningas 
ir stiprėjantis frontas prieš .SS pasikėsinimų j žmogų paveikė net ’švedus;., 
kurie.taip pat pagaliau atsisakė išduoti pabaltięėius pas juos 'atbėgu- ■. 
sius kum naujo sovietų suorganizuoto suimlnėj-dmo Suomijoj.

Šita kova prieš žmogaus 'žudynių pavirto 'keva prieš tautę. prieš 
rasiu žudymų, kuris šioje sesijoje išgarsėjo gonooii.% variui 
Tai baisiausios Sovietu viešite' nuodėmės Vardas. - ’ ‘

. Į kovę prieš genocidą, šioje sesijoje lietuviai ir kiti pabalti“—' . .• 
šiai įsijungė 6ia spausdinamais memorandumais; juese pagrindinai nu
šviečiama ką' daro SS, kuri neva: žmoniškumo sumetimais reikalauja stab- . 
dyti.emigracijų, ir skatinti repatriacijai.

Tenka dar abejoti, kad memorandumam liūtų duota, prašomoji eigą, 
j ar tur būt, nepakankamai pribrendo, laikas veiksmam prieš gęnojoiiąv 
Dar vis tenkinamasi žodžiais. Taė'iaų./šiemet.'memorandumai sūšilaukž' ne
palyginti didesnio atgarsio ir spaudoje ii- visuomenėj“. Visų’kraštų 
spauda paminėjo ne tik memorandumų, faktą, bet ir jų duomenis apie'vyks
tant} žmonių naikinimą.

Dar .nepriėjo viešoji opinija" prie reikalavimo Baltijos 'tautoms 
grąžinti politinę laisvę. Ta'čį.au mūsų balsas nepaliauja'jau ir 
šiuo klausimu klabenti, jau Įteiktos dį'di.esiem. pasaulio žmonėm ,-’;Pi jli-XII, 
Trunanui,„ Atties, Aurioliul, Ciangkaiš-ekui . - lietuvių, latvių,' estų 
bendros peticijos, pasirašytos buvusių aukštųjų valstybės ;>areigunų,» » ; 
bažnytinių hierarchy'grąžinti mum tai .-kas iš mūsų smurtu pagrobtą-.0 ■ „■ / ■ . i ’ ■* •.

Kops iš Londono konferencijas .-nelaukiama vieningo susitarimo, ,- 
bet'prileidžiant, kad eiskusldcee-gaįi .būti . paliestos Baltijos valstybės, 
mūsų tam ’ikrų įstaigų yra įteikti, atitinka-,i rezervai., Jei tik bus ..jau 
atėjęs metas, bus patiekta visa, mųęų bylos .išsami; medžiagą.

Ligi šišl-balsas tiek dėl žmogaus, tiek dėl politinės padėties 
atstatymo buvo keliamas arba vienų Lietuvių’ar drauge su savo Likimo j. 
draugais - estais’,' latviais. Dabar sus 1 dar4 galimybė savo balsą <ąūg 
kur sujungti su balsu visos Europos - 'tuo Viduržemi.* juros iki Baltijos-- 
pavergtų. žautųf Lietuvai įeinant į. Jungtinės Ameriką®, valstybėse-’ susi
organizavusį valstiečių, kitaip vadinamą .žalięj y internaolonal'.v, kurio 
plrminipkąp'yra Mėekas, sekretorius Dimitrovas. _ . '

MUsų gyvoji skriauda'jau yra pHgrįjcūlnaį pasauliui pažįstą®®, 
ir suprantama, nes nuskriaustųjų skaičius- vis dar didėja. .Bet dėl to . ■ t ■ 
nuolatos didėja ir kovotojų skaičius, ir dėl to_yrmsUo-vu-rur<ta lerųr- 
viri. o
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VLIK'O RASTAS JT GENERALINIAM
J BSKRETORIŪI ■

Ekscelencija, ■• <$> - ■ •
1946 m, spaliu 3O"d. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

turėjo garbę raitu kreipti jfi.su ir Jungtinių Tautu Organizacijos dėmesį 
į Lietuvos gyventoju persekiojimo, jų suiminėjimji, deportavimo ir.depor
tuotųjų nežmoniško laikymo faktus, kuriais Sovietu S-gos vyriausybė flėg- 
ranti'škai yra sulaužiusi tarptautinius, pasižadėjimus, o tai-p'pat Atlanto 
chartbs ir Jungtiniu Tautų chartbs straipsnius, garantuojančius žmogui 
pagrindines laisves, Sov’.S-'gos sykiu su visa Jungtinių „Tautų organizacija 
iškilmingai įsipareigotus vykdyti. .

■ Integraliai palaikydami savo pereitų metų rašto mintie bei išvadas, 
turime garbę papildomai kreiptu Jūsų dėmėsi į-, faktus, iš kurių matyti;kad 
Sov.S-gos vyriausybė ne. tik nesustabdė-j>ersekio.jimo ir deportuotųjų naiki
nimo, bet jį tęsia toliau sustiprintu būdu, atimdama iš Lietuvos žmogaus 
ne tik. pilietines la.isyes, įet ir laisvę gyventi savame krašte, teisę iš 
viso, gyventi. «• * ( *

I. \
Mes nutylime faktus, iš kurių matyti, kad Lietuvos gyventojams' 

atimtos visos galimybės ■ naudotis-pilietinėmis teisėmis: spaudos bei žodžio 
bei. organizacijos laisvės, galimybės savo valių pareikšti laisvais niūki

amaisgalimybės nevaržomai praktikuoti religinius įsitikinimus. Tesusto- 
’ jame tik prie elementariausios biologinės asmens teisės:, išlikti gyvam ir 
laisvam. ' ,

Deja, Sovietų S-gos okupuotoje Lietuvos tęritorijoje vyksta nuola
tinė gyventojų eksterminacija, vietinius gyventojus suimant, teisiant, de- 
por-tuo-jarit ir_jų Vietoj atgabenant-iš Rusijos.. Deportuojami visų luomų tiek 
darbininkai, ūkininkai, tiek intelektualai žmonės. Kiekviename kaime yra 
namų užkaltais langais»ir durimis, kurių savininkai.yra išvežti arba nuo 
išvežimo pabėgę,ir slapstosi. Gyventojams "terorizuoti ir plėšti veikia 
speciali sistema' - istrebiteliai, kurie išl.aįkymę turi patys pasirūpinti 
plėšiami iš gyventojų. ;■ .. . ' *

paskutinių laiku areštų banga ypatingai yra'palietusį dvasininkus. 
1946 m’, .vasario 19 d.‘buvo suimtas ir nuteistas mirti Telšių vyskupas V. 
Borįsąviėįus; 1946 m. gruodžio vidury suimtas ir išvežtas jo pavaduotojas 
vyskupas Ramanauskas. Tuo-pačiu metu buvo išvežtas Kaišiadorių vyskupas 
T.Matulionis, kuris -jau' seniau buvo pergyvenęs sovietų kalėjimuose 12 metų' 
1920-32) ir'kuriam. Gestapas buvo grasinęs kacętu. Suimti taip pat "vyskupų 
artimiausi padėjėjai: prel.Labukas, prel,Rūkys, prel.Olšauskas ir kt. Tokiu 
būdu vyskupų daugiau kaip pusė, yra suimta'. Norint suprasti, kokiu mastu 
eina ąuįminėj'imai, užtenka paimti tik vienų Kauną, Čia yra 12 bažnyčių, 
o išvežta ligi 1947 m. pradžios šie kunigai: kan’.Mieleška (Karmėlitų para
pijos klebonas), kun.Dagilis (Vilijampolės parapijos klebonas) , kun.Eabi- 
janskas.,^paskiau kup.Budtovs. (Prisikėlimo bažn.tėvai saleziečiai Gustas ir 
I-’aukštyš.* (įgulos bažnyčia),' kunigų seminarijos- prorektoriai kan.Rauda, 
paskui kun.Kuzmickas, jėzuitas’tėvas-Bieliūnas (Jėzuitų bažnyčia), kun. 
Želvys (šv.Antano bąžn.J suskubo pasislėgti. Provincijos parapijose - kan. 
Janulaitis,.. Adomaitis, Ylius, Jonas Grigaitis, Šauklys, Mieldažys, Sliumpa, 
Vaišnora^rNaguleviįius-,5Gaižutis, Cimielis ir kt. - .--apie 70 kunigų. Dėl 
persekiojimo slapstėsi apie 150 kunigų. - -L

Areštų banga yra' palietusi ir profesorius,„rašytojus, mokytojus. 
Vien: Kaune mums žinomos išvežtųjų pavardės - prof.T.Petkevičius, prof.P, 
Kemėšis, prof.J.Keliuotis, prof. Dambrauskas, rašytojai K.Jakubėnas. K. 
Boruta, Lukauskaitė. \ ■ .

Mūsų patikimomis žiniomis, kas mėnuo suimama" apie. 2000-3000 žmonių; » 
jie "nuteisiami” dažniausia'už akių 6-8-10 metų ir'deportuojami į Rusiją. 
Tarp jų apie.10% yra intelektualai. -

2

jfi.su


- i -

Deport jotųjų desperatišką padėti Rusijos priverčiamuose darbuose 
yra uŽV-nk"nai ryškiai atvaizdavę ten gyvenusieji knygose ir l.ikraš- 
čiuose. Husų g uti autentiški liudijimai jų atvaizdavimų patvirtina ir 

. papildo-konkrečiais faktais.
■ Vienas išbūvąs Vorkutoje 1? mėnesių, dirbęs anglių kasyklose pa

reiškė. "Iš kiekvienos naujos partijos, kuri atgabenama į tų milijonini 
lagerį,, per. pirmuosius. du mėnesius miršta 5O-6Cyo atvežtųjų; jie negali 
pakelti Šalčio; jie neturi ei pirštinių, nei šiltesnių drabužių; viską 
jiems pakeliui atėmė.Jis pats gydytojas, būvąs privilegijuotojo padėtyje, 
gaudavę geresnį saistą ir nebuvo suvaržytas darbo norma.•Tačiau grįžęs 
viaas ištinąs nuo bade. ■

Šioje stovykloje yra ir buv.Lietuvos įgaliotas mlnistsris Prancū
zijai ir Ispanijai p. Klimas, kuris mirtinai serga, ir kuris išbuvęs dau- 
•-.elį mėnesių Gestapo kalėjimuose Prancūzijoj ir Vokietijoj, 1944 m. Lietuvą 
okupavus bolševikams, tuoj pat buvo suimtas ir ištremtas. Tokioje padėtyje 
yra ir kiti a'.ie lO.uLO lietuviai.

Kitas būvąs Kreslage (prie geležinkelio stoties Reachioty Niznena- 
imskoje apygardoje pareiškė:

"Kai atvykau į šį pragarą, iš mūsų 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. Puvo statoma geležinkelio'šaka. J.es turėjom pristatyti statyt i 
reikalingo miško. ■ _

"Maistas kasdien ta pati sriuba iš sušalusių ir supuvusių bulvių, 
virta tik vandeny su trupučiu kruopų. Jokios mėsos, jokio riebalo. Buenos 
porcija čionai 4GG gr. , bet ji nežmoniškai blo ;a-. Tai buvo viskas. Gulėti 
turėjom nekūrentuose, barakuose, be čiužinių , be- jokie ųžsiklojimo. Po 
kurio laiko ’ nelaimia atėji ėmė tinti; kūnuose atsivėrė žaizdos. Mįrtife ėmė 
gausiai. Jau 1^41-m. spalių mėn.mirtingumas buvo didelis. Gruodžio mėn. 
kasdien mirdavo 20-50. Šaltis siekė 50 Ispanių. Norint pasišildyti baraką, 
reikėjo malkas parsinešti iš už 3-4 km. Kiekvieną rytą tarp draugų,kurie 
prie savo šalies iš vakaro buvo sugulą, pasirodydavo jau negyvų ir susty- 
ruslų. Lavonų nebuvo galima laidoti , nes žemė buvo giliai įšalusi. Juos 
krovė lagerio kampe. Kiekvieną vakarą grįždami iš darbo, gyvieji parsineš
davo darbo metu mirusius draugus. Kitą rytą tas pats vaizdas. Jokios me
dicinos pagalbos šia neturim, nes ji čia iš viso tokiom sąlygom buvo neį
manoma.

"Niekada šiame mirties fabrike nebuvo tikrinama, ar buvo pagrindo 
deportacijai?"

Ir padaliau vienas prancūzas, gyvenąs ilgą laiką Lietuvoje, iš
tremtas į Kansas.lagerį 1945 m. štai kaip vaizdavo gyvenimo būklą tame 
lagery: - , ,

'Tams la.ery buvo visokių tautybių ir visokių nusikaltimų žmonių:
- vokiečių, lenkų, ukrainiečių, rumunų, prancūzų ir kt., belaisvių, politi
nių kalinių, tremtinių ir žmonių, 'kurie,, turbūt, niekad nesužinos, už ką ' 

' jie buvo-suimti ir kodėl čia- atvež-ti. Sunkiausias režimas buvo taikomas 
vokiečiams, lengviausias prancūzams.

Didžiausias visų prieš.-s buvo budo šmėkll.. Tegindavome tik 40C gr. . 
j- juodos duonos ir du litru leb i skystos sriubos į dieną. Labai ret.~ i .kertes 

nųo.k rt» d r duodavo geb.liuką dešros vakarais. Tokį patį maistą tegaudavo, 
ir tie, kurie eidavo dirbti į fabriką. Penkias dienas prieš Naujus Metus 
nedavė visai-duonos. Sako, visame krašte jos nebebuvo. Po kelių mėnesių'to
kie režimo nebe žmonėmis pasidarėme, betzšmėklomis. Dilgėles ir ėunžolee 
■rinkdavom ir dėdavom į sriubą, kad jos būtų daugiau. Gyvenome mediniuose 
barakuose ir gulėjome ant žemės. Vieną kartą į mėnesį atveždavo kiek šiaudų 
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, alė-

3



- 4 -

jau ilgiau miegoti ir 1.1., bet vis tikį,nemanau, kad buėiau dar ilgiau 
ištvėręs. Jau dabar nebegaliu paeiti, 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 tūkstantių žinomų ir nežinomų kitų Lietuvos piliečiui

Šie nuolatiniai.Lietuvos gyventojų areštai ir jų naikinimas tolimo-' 
stos Rusijos prlverčiamųjų darbų lageriuose ir kalėjimuose gresia galu
tinei sunaikinti-lietuvių tautų, kuri vien per šį antrąjį karą, ir su juo- ’ 
atėjusias okupacijas-! yra netekusi jau daugiau kaįp pusės milijono, t,.y.
2Či-.. visSs Lietuvos gyventojų. Tolimesnis leidimas naikinti ar naikinimas ' ' 
tautos, kuri tėra tik nekalta naoionalsooialistinės_Vokietijos ir. bbl^e- 
vistines Rusijos sutarties agresijos auka, negali būti suderinamas sų: ele
mentariausiu žmoniškumu, nei su tais ūhartų principais, kuriuos ginti air 
pykdyti gyvenime yra.? sau tikslu pasiskyrusi-Jungtinių Tautų Organizacija.

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

įrašyti šį klausimą į Jungtinių Tautų'Organizacijos Visumos susi-/ 
rinkimo darbų tvarką: 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 Charts.

Turiu garbės prašyti Jūsų Ekscelenciją priimti mano giliausios 
pagarbos pareiškimą. ■ . - ■ ■ ,■

- ’ ' • - ' t . M. KRUPAVIČIUS '
. " VLIK'O Pirmininkas

BALTIJOS' VALSTYBIŲ MEMCRANDtffiAS JT i-IW’ILIKKUI

.Pone pirmininke, , ' '
. c _ Kai 1940 m,j birželio 15-1? d.d. Sov.S-ga, susitarusi su Hitlerio 

.Vokietija ir laužydama jos pasirašytas sutartis ir iškilmingai duotus , 
tarptautinius pasižadėjimus, klastingai ios .valstybes - Lietuvą
įntviją ir Estiją,, visss civilizuotas pašĖnllTjfsoV.S-gos agresiją prieš 
neutralias, savo laisvą ir nepriklausomybę branginančias, Baltijos valsty
bes. ridžiųjų valstybių vyriausybės, išskyrus tų laikų Sovietų Rusijos ■■ 
sąjunginę Hitlerio Vokietiją, atsisakė sakytos agresijos pasėkoje sudarytą • 

. padėtį nripažinti. Tub būdu Baltijos valstybės-, kad ir sovietų kariuomenės 
okupuotos ir prieš vieningą lietuvių, ]a 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- ' 
lionies JV prezidento Roosevelto pareiškimą, ’has only temporarily put 
aside” (Laikinai sukliudytas)..Nors bendromis Jungtinių Tautų pastangomis 
vienas 1939 m. rugpjūčio 23 d. .- rugsėjo 28 d. sąmoksle prieš taiką, ir 
prieš Raitijos valstybių ir Lenkijos'nepriklausomybę dalyvių yra padarytas 
negalinsiu kenkti pasaulio taikai ir kitų valstybių laisvei, lietuvių, 
latvių ir estų teitos, ankstybos totalitarinių valstybių agresijos sukos," 
ir šiandien dar. yra verčiamos. apeliuoti į civilizuoto pasaulio sąžinę,kad 
butų atstatytas jų valstybių suvereninių teisių vykdymas.

.. •> 1940 m. .birželio 15-1,7 d.d. Sov.S-gos agresija prieš, Baltijos vals-.
tyb s, ir dar ir šiandien tebesitęsianti tų valstybių okupacija,' nėrįi vįėn' 
tik-lietuvių, latvių ir estų tautų, davusių pakankamų savo politinio su- 

’■ brendimo įrodymų, politinės laisvės laikinas panaikinimas. Čia suminėtos . 
■’ datos paženklino taip pat tų tautų planingo, sistemingo ir žiaur <aus -nai-.

kinimo pradžią. "Petras Didysis padarė didelę klaidą palikdamas viot.os ; ;
gyventojus Baltijos srityje jų kraštuose", rašė oficialusis Komunistų par
tijos ąrganas "rrovda" 1941 m. pavasarį; "Iškeldinimas anti-sovietinio
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elemento 14 Baltijos respublikų yra didelės"reikšme's poli čir' s uždavi
nys", pažymėjo save garsi-joj lįHl m. sausio 21 d. slaptoj instrukcijoj 
N 2192 Sov.S-gos komisaro pavaduotojas Strov. Šios*dvi citatos sudaro . 
komentaru nereikalaujanti "'"ykstanėlos šiuo metu Baltijos valstybėse 
tragedijos foną. 1940 m. pradėtoji Baltijos tautą naikinimo ir lietuviu, 
latviu bei estu žudymo poxltika tevetąsiama ir šiandien, nors Sov.S-ga 
yra prisidėjusi prie Atlanto Chartos ir yra pasirašiusi Jungt.Tautu Chartą, 
kurios preambulės, o’taip pat str.str.1,13 ir 55 laiduoja žmogaus teises 
ir pagrindines laisves, gi str.2 nusako, kad "All members... shall fąlfill 
in good faith the obligations assumed by them in accordance with the pre
sent Charter".

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

I. Lietuva

‘ gedpiaįitinės padėties Lietuvos respublika buvo okupuota
pirftojiįjTal buvo padaryta tikslu nuleisti geležinę uždangą ties. Lietuvos 
vakarinėmis sienomis, atskirti visas Baltijos valstybes nuo 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 minist-erio ir saujalės kitu asmenų, spėjo- ■ 
pasitraukti 14 Lietuvos. Lietuviu suiminėj ima!, trėmimai į Sibirą ir žu
dymai prasidėjo beveik tą paėią dieną, kai Maskvos emisaras, užs.reik.ko
misaro pavaduotojas Dekanozovas, nesiskaitydamas su Lietuvos valstybės 
konstitucijos nuostatais, orimetė Lietuvai Maskvos agento raleckio vadovau
jamą vyriausybę ir kai Lietuvoje Įsikūrė'garsiosios sovietu NKVD, dabar / 
MVB (politinės slaptosios policijos), tinklas, xirmieji šios organizacijos 
smūgiai -buvo taikomi elitiniam, Intelektualiniam ir dvasiniam tautos 
elitui su aiškiu tikslu dekapituotl tautą, kad paskui lengviau ją sunaikintu. 

Neskaitant atskiru asmenų suėmimu, deportavimu ir nužudymu tiek ;
valstybės sostinėje, tiek kituose miestuose, o taip pat ir miesteliuose<bei 
kaimuose, pažymėtinos yra šios lietuviu tautos naikinimo bangos: !
1) fiaktis iš 1940 m^liegos 11 i 12 d.d.j 1040 m. liepos 15 d, buvo paskirti
rinEI'maI“I“vE37n'LIaudIes~SeImūrr7~Eūriš, pagal tuo metu paslaptyje laikytą', 
Maskvos planą, turėjo paversti Lietuvą tarybine respublika ir nutarti pra
šyti Maskvą inkorporuoti ją 1 Sov.S-gą. .rrieš rinkimus noktį iš liepos 11 ' \ 
1 12 d.d. NKVD suėmė beveik visus demokratiniu partijų lyderius, laikraščiu . 
redaktorius ir artimuosius bendradarbius., šukėtus valstybės pareigūnus ir 
visuomenės veikėjus, daug dvasininku, žodžiu, visus tuos, kurie turėjo 
Įtakos tautoje ir formavo jos viešąją opiniją.- Visoj Lietuvoj tą naktį buvo 
suimta daugiau kaip 2.000 asmenų; •
2) bolšęvikinėfsjreyoliucijos sukakties išvakarės 1540 m. .laĘkrlėio_5-,6_d1d. 
suim£e'’eIXS FūvTmfnlštęriu, daugelis Lfetuvos“armlj6s”karininku"fr 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-.
3) 1941_m. biržęlic_14-21 d.d_.£ pradėta vykdyti masinė lietuviu deportacija 
1 SlČIrą7~XięaJū7JT^ažacHšfaną7’'lagal sovietu Rusijos saugumo komisaro pava
duotojo gėrovo išdirbtą 1941 ra. -sausio 21 d. slaptą planą,.kuris bolševikams 
1941 m. birželis: mė'h.gale bėgant iš Lietuvos .pateko į Lietuvos administra
cijos renkas, turėjo būti deportuoti šių kategorijų.lietuviai:
a) visi paleistu politiniu partijų ir ekonominiu bei kultūriniu organiza

cijų nariai, visi socialdemokratai ir-.'trockinink.ai-;
b) visi nepriklausomu laiku Lietuvos vaidininkai; teisėjai/ karininkai

ir policijos pareigūnai; r ‘
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o) visi nepriklausomybės kovų jrieš bolševikus 1918-19. m. dalyviai, asmens 

priklausą Saulių Sąjungai;
d) visi buvę Komunistę i'efrtijos nariai, kurie apleido partiją ar buvo ii 

jos išmesti;
e) pabėgėliai ir emigrantai;
f) buvusieji Lietuvos diplomat! nių misijų.tarnautojai ir užsienio firmų.-

atstovai; ‘
g) asmenys, palaikantieji ryžius su užsieniais, pav., esperantininkai ir 

filatelistai;
h) politinių, pabėgėlių giminės;
i) dvasininkai ir tikybinių organizacijų aktyvūs nariai;-
j) aristokratai, dvarininkai, pramonininkai, prekybininkai, bankininkai ir 

restoranų savininkai.
Tik per. vieną savaitę (birželio 14-21 dienomis) deportuota pagal tą 

planą J4.260 lietuvių (tikslus deportuotųjų sąrašas sudarytas Lietuvos Raud-r 
Kryžiaus ir gali būti kiekvienu metu patiektas,. Deportuotieji buvo suiminė
jami naktį, tarp 1-4 vai.; jiems buvo duodama vos-keletas .minučių pasiimti 
reikalingiausius daiktus; vežami buvo suaugusieji, seniai ir vaikai; jei na- '■ 
nuošė nebuvo surasta šeimos galvos, išvežta žmona ir vaikai; deportuojamieji 
buvo sugrūdami. 1 specialiai paruoštus gyvuliams transportuoti skirtus vagonus, 
be suolų ir be langų, - durys aklai užkalamos; vyrai atskiriami nuo žmonų ir 
vaikai nuo tėvų; nežiūrint vasaros karščio deportuojamiems neduota net vandens 
atsigerti. Tūkstančiai deportuojamųjų mirė'tuose vagonuose ir Rusijos pereina
muose kalėjimuose, nepasiekę jų ištrėmimo vietų. Išlikusieji gyvi vyrai su
grusti i privėrė!amejo darbo stovyklas Sibiro šiaurėje ir Vorkutoje, Alta
juje ir Kazachstane, moterys suvarytos į kolchozus ir prie žuvies gaudymo 
darbų Lenos upės žiotyse,tdaugelio vaikų likimas iš viso nėra žinomas. įvai
riais keliais pasiekusios žinios patvirtina, kad didelė dalis deportuotųjų r 
vyrų jau yra išminų, o ir moterų Jr vaikų mirtingumas yra nepaprastai di
delis; žuvusiųjų tarpe yra buv.Lietuvos Respublikos prez.Aleksandras Stulgins
kis, buv.ministerial pirmininkai prof .r.Dovydaitis , adv.A.Merkys, buv.minis-' 

■ toriai A.Tamošaitis , S.Šilingas, 1.Urbšys ir jo žmona, A.Endziulfcitiš,.A.- 
Žilinskas ir daugelis kitų, ragai Serovo planų turėjo būti deportuota vien 
iš Lietuvos TGO.UūO piliečių, tačiau kilęs Vokietijos-Sov.S-gos karas .kuriam 
la ikui sutrukdė to nežmoniško plano vykdymų.
4) 1941 m. birželio 22-60 d^d^j. Traukdamiesi iš Lietuvos NKTO pareigūnai 
. aJ-sūšaū35“5aII_VITnIaūs7 Kauno ir provincijos kalėjimuose laikytų lie

tuvių; iš 12,000 kalintų lietuvių sovietų kariuomenei apleidus Lietuvą, 
rasta gyvų’ vos 300;

b) sušaudė visus Pravieniškių (tarp Kauno ir Vilniaus) koncentracijos
stovykloj laikytus lietuvius, viso apie .500 asmenų; '

c) Rainių miške, (netoli Telšių, Siaurės Lietuvoje) sovietiški budeliai 
bestialiai kankindami nužudė suimtuosius tos vietos lietuvius intoll- 
gentus; teisėjus, notarus, dvasininkus, viso ?6 žmones;

d) apie 2.000 lietuvių iš įvairių Lietuvos kalėjimų, baugiausi® iš Vil
niaus , buvo varomi prieš atsitraukiančią Rusijos kariuomenę į Rusijos 
gilumą-; Minske prie jų buvo prijungta apie 4.000 lankų ir baltarusių, 
iš Lenkijos ir Baltarusijos kalėjimų; pakeliui iš Minsko į Mogildvę, 
Červenės miške' jie buvo 1941 m. liepos mėn. juos lydėjusių enkavedintų

kulkosvaidžiais nužudyti. Tose masinėse skerdynėse tarp daugelio kitų žuvo: 
buv.Lietuvos ministerio pirm-ko pavaduotojas k.Bizauskas, ministerial S. 
Rusteika, J.Čaplikas ir B.. Giedraitis. Yra gyvų Červenės masinių skerdynių 
Liudytojų,^stebuklu išlikusių po lavonų krūvomis; prireikus jie galės pri
siekę-' paliudyti . Tas įvykis aprašytas dokumentuotoj tų žudynių liudytojo 
pik. J.letruičio knygoj "Lithuania Under the Siekia and Hammer" ,(Cleveland, 
U.S.A.
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5) 1944 ra. rugpiūėio-gr;odžrp Mėnesiais , kai SovvS—gos karLuivnaaė antru 
karTuTTsTHrov* JTIeSuvą, plž&-§iossugrįžusiji iš Maskvos $ Vilnių.-so-.

. vietiškos administracijos ir MVB aukos buvo 1941 m. birželio mėn.suJdLiirao^“. 
prieš sovietiška- okupantą dalyviai, jų giminės ir artimieji, <_> taip pat 
tie, kurie buvo įtraukti į deportuotųjų sąrašus 1941 nu 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) 1945 m. 1946 m. vasara kovose su sovietiškais istrebiteliais žuvo 
apie kC7OŪO”fIefūvSų~rezIstėntų, ieškojusių, saugumo Lietuvos miškuose 
ir daug ūkininkų, juos rėmusių ir maitinusių..
7) 194,5 ir 1946 m. įvairiais pretekstais JCTB agentai suiminėjo vi .’.utini AMai 
apie”27000“3”000~Iietuvivi kns mėnesį; kalėjimai- kurių šiuo metu Lietuvoje 
yra labai daug, tuštinami du kartus per mėnesį; kalinių likimas nežino, toasj 
tarp kitų išvežti į garsiąją Vorkutos privertiem , j o darbo stovyklą, 1-eSloroE 
upės žiotyse, prie Lediniuotojc Vandenyno, buv.Lietuvos.ministeris Pran
cūzijai Petras Klimas, prof.T.Petkevidlus, žymus socialdemokratas K.Žvi
ronas , prof.J .Kemėšis, prof. j.Kelluetis, prof. Dambrauskas, rašytojai M> 
Jakubėnas, K.Boruta, Lukauskaitė ir kiti; toje stovykloje randasi apie
100.OuO lietuvių, k rie kasdien kovoja su mirtimi.
8) lg47 m. Ryšium.su visuotina komunizmo ofensyva Europoje vyksta natfjas
Lletuvoš“gyventoju naikinimas, masinės lietuvių deportacijos į Sibirą. 
Ypačiai skaudžiai yra paliesta Lietuvos dvasininkija ir ūkininkija. Dar" 
1946 m. vasario 19 d. buvo suimtas ir nuteistas mirti Telšių'(Siaurės 
Lietuvoje) vysk.V.Borisevičius. Tų pačių metų gruodžio mėnesį suimtas ir 
išvežtas 'jo ja vaduotojas vysk.Ramanauskas. Betrukus po to buvo suimti ir 
išvežti: Vilniaus arkivyskupas M.Reinys, Kaišiadorių vysk.Matulionis, 
anksčiau kalėjas 12 metų garsiose Spleikose, Baltojoj jūroj, ir 1952 ų. 
Lietuvos vyriausybės iškeistas, prelatas Labukas, prel.iukys, prel.Olšaus
kas ir kt. Vien iš Kauno, kuriame yrą 12 bažnyčių, išvežta j kunigai, iš 
provincijos apie 70 kunigų, apie 150 .-smigų slapstosi, nes jiems gresia 
deportaciją. Turintieji daugiau 11-15 ia žemės ūkininkai pastatyti už 
įstatymų ribų; jie apkraunami nepakeliamomis duoklėmis, o negalint jų tę
sėt!, ūkiai atimami, .-. ūkininkai ir jų šeimos išvežami į priveriiam.vjo 
darbo stovyklas. ■ :

Režimas Sov.S-gos priverčiamojo darbo .stovyklose nesiskiria nuo 
Gestapo koncentracijos stovyklą. Tik sovietiškieji budeliai pirma nei nu
žudyti ar nukankinti stengiasi iš suimtojo išspausti visą jo darbo jėgą.

Čia tenkinsimės pacitavę tik vieną iš daugeliu 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 Stulginskis.

"Kai atvykom į šį pragarą, iš misų atėmė viską, ką tik galima Ne
atimti. Skarmalais aprengti buvoti 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. J klos mėses, jokio riebalo. Duonos 
porcija dienai .400 gr. bet ji nežmoniškai bloga'

II. L a t v i j a
Jau 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 tautos buvo pareikalauta didelės žmonių gy
vybių aukos, ragai Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus KOniitebb Ženevoje, duo
menis 1.355 latviai buvo nužudyti, 32.895 -uvo ištremti arba dingo, apie į 
15.000 asmenų buvo suimti ir išvsžti per vieną 1941 m. birželio 13-14 /
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naktį, Tai tebuvo pirmoji plačios NKVD parengtos jiersėkiojimų schemos
---- dalis, jos įvykdymų s>ikl.J.'.;tė kilęs k&mį su Vokietija. Dar prieš tai buvn. — 
-'^degortuota viua prezJjdaatu^lJh^iliL "'“j

’^S’i^Įsįįjįi-iytį , profesijų "led&sKMrže'lio 13-14
nakties aukių/skirstosi šip.iy: 7.497 Jtotffiįrs,. 4Zi$6 vaikai; 1.0,36 .armi
jos karininkai, 135 gydytojai, 99 inžiar^iai, 64 advokatai, 44 a rūkomai, 
38 kunigai', 175 rašytojai bei menininkai, 490 universiteto profesoriai, 
366 stpdsntai ir 1.1. Jie buvo suimti ir ištremti nežmoniški’.ausiu b’fiCu 
ir sąlygomis. Seimų galvos buvo atskirti nu-skitų narių, motinos nuo savo 
vaiku. Visi jie buvo išgabenti pernelyg gerai nUvokiamon paskirtin užant
spauduotuose prekiniuose vagonuose, be geriamo vandens ir' sanitariniu eų- 
lyg/. Ligi šiol šiek tiek žinių, prasiskverbė apie kai kurias išvežtąsias 
moteris - jos yra toliausiuose Sct.S-gos užkampiuose. Apie vyrus tremtinius 
veįk jokių žinių; reikia tarti, kad jie bus arba likviduoti, arba Žuvę ne- 
(žnzOniškose bolševikinės darbo vergijos sąlygose.

o Atkasus masinius kapus Tugl.oj , Baltažcriuose ir kitose vietose pila 
Rygos, kur buvo. palaidotos bolševikinio teroro aukos, buvo'specibiiai nu
statyta, kai prieš nužudomi žmonės buvo Vestiališkai kankinami. Kai kuri ų 
nužudytųjų, nagai buvo atplėšti, rankos surištas spygliuota viola, .sąnariai 
išnarstyti, dantys Išdaužyti, klausai suskaldyti. Tarp taip nukankintų aukų 
buvo Jiedvi jos skautų vadas, žilagalvis generolas Goppers, ir daug kitų žymių 
karininkų, valdininkų ir politikų, prieš tai ilgoj latvių tautos istorijoj 
tokio brutalaus masinio naikinimo nebuvo buvę. NKVD būstinės Rygoj (Brivibas 
ir Stabu gatvių, kampe) pogrindžiuose tam reikalui buvo įrengti specialūs 
Qankinlmu kambariai su rafinuotais kankinimo įrengimais, taip pat raštas 4 
skerdyklų panašus kambarys su kaučuko sienomis kulkoms suimti ir kanalais 
kraujui nutekėti.

Tuo tarpu kai pirmosios okupacijos pradžioj bolševikai stęngėsi savo 
tikręslanf intencijas slėpti ir masinius. žudymUs vykdė slapta, antrasis 
okupacijos periodas 1944/45 .5^. buvo pradėtas viešais masiniais areštais, 
trėmimais ir žudymais, ir latvių aukų skaičius pakilo ligi kelių dešimčių 
ir not šimtų tūkstančių. Dėl suprantamų priežasčių Sc-v.g-ga neleidžia išeiti1 
apie tai jokioms žinioms ir rūpinasi, kad nepaaiškėtų aukų skaičius.

Kai 1945 m. gegužės ^pradžioj po Vokietijs-s kapituliacijos bolševikai 
užėmė pietvakarinę Latvijos-Kuršo dalį, visiems 16-60 metų amžiaus gyven
tojams buvo įsakyta prisistatyti į nurodytas vietas ir pasfįmti su savim 
keliom dienom maisto. Atvykusieji buvo suvaromi į spygliuotom vielom aptver
tus žardus, kur jie buvų, laikomi po atviru dangum daugiau kaip dvi savaites. 
Nuo balo ir šalčio (Baltijos pakryšty 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 priverčiamojo darbo stovyklas Sov.S-goj, po tos akcijas pajė
gių vyrų skaičius daugely valsčių sumažėjo 90-čia procentų ir daugiau. 
Žmogžudystės, prievartavimai ir plėšimai pasidarė kasdieniais reiškinys; 
taip yra ligi šiol. Padėsią geriausiai aiškėja iš laiškų, rašybų iš Latvi- 

. jos ir'išvengusių cenzūros:
Nuo pat pirmosios rusų i si veržimo, dienes (1945m.) gyvenam klai

kiam siaubo, matydami tuos' išsigimėlius besitrankančius girtus gatvėse ir 
darančius neįsivaizduojamus dalykus. Jeigu manote kad jie olgiasi kaip 
1940/41 m. ir kad viskas tebėra kaip tada, jus labai klystat. Tada tebuvo 
juokai palyginti su tuo, kas yra dabar. Nuo pat pirmos dienos prasidėjo 
plėšimai, 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 įų gyvybė. Ir tai daro majorai 
ar dar aukštesni raudonosios armijos karininkai. Tau tiesiog prideda prie 
kaktos revolverį ir šaukia: '-Lcdaji" (Atiduok). Vakarais jūrininkai griž- 
tanti/sms iš darbo žmonėms numaustė batus ir atiminėja laikrodžius. 0 laik
raščiai parašo, kad tai daro Vlasovo banditai..."
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. iš noriu parašyti, kas- darosi musu rojuje. Badas,, smurtas, 
teroras,, žmogžudystės, plėšimai jei ne kasdien, tai bent kas savaitę. 
Ginkluoti raudonarmiečiai nušauna kiekvieną... kuris bando pasipriešinto 
tiems -banditams:

"... 1rvvincljoj rusu gaujos apsupa ūkius ir pasigrobia visa, 
ką tik gali sukrauti į sunkvežimius".

Ypač intelektualai nuolat suiminėjami, tardomi ir sodinami ' 
į kalėjimus. Tarp Ją yra ir N.'; jis nuteistas 20 metu kalėjimo,, ir dar- '. 
nežinia, kur jis turės bausmę atlikti. X, gavo 25 metus: 10 metu už tai, 
kad, esą, tyčia-užvaręs "Vanags" vilkiką ant seklumos, o 15 metu uz tai, 
kad keliems padėjęs pasprukti į Švediją. Suimtas ir Y.' , belapis ji nieko 
nežinom. Daugelio kitu taip- pat nebėra tarp mūsų.-.."

"... Badas, melas ir klaiki propaganda - 'tai visa, ką turim savo 
kraė .,'a".

"Tavo vyras nuteistas 25 metams■sunkiuju darbu ir išvežtas. Jam 
neleido nieko pasiimti. Kur'ji išgabeno, mes nežinom, ir niekas mums .c 
nesako. Mums visk? atėmė, ir dabar-mes esam tikri skurdžiai. Tavo tėvą 
apiplėšė gatvėj, išrengė ir pagaliau pasodino i kalėjimą. Apiplėšė ir , ! 
tavo uošvį'; jis gyvena pusbadžiu".'

, " Kad nebūtu sunaikinti, daugis, pajutę pavoju, bėga' į miškus ir
slapstosi, vesdami su okupantais' beviltį partizanini karą. Kaip .matyt.iš 
šių laišku ištraukų, tarp partizanu ir bolševikui? uzurpate'riu jau 1 . 
keli metai vyksta ne paliaujamas iferas. Štai' keletas parodymu, kaip vyk st-~ 
tasai j . ' , ' ■ '

"... Miškuose .latviu partizanai susikauna su Sekos da-liniąis. 
Pagautieji žiauriai kankinami ir nužudomi”.

"... -Miškuose pilna partizanu. Jie gerai ginkluoti: sako, turį 
net tanku ir artilerijos. Kelissyk buvo bandyta miškus išvalyti, bet'dėl 
dideliu nuostoliu tokiu operaciją pradžioj išvalymas vis atid.ėlioj'amas 
ir. nebegirdėti , kad būtu buvę stambesniu, valksmu. Neretai partizanai už
puola sovietu laisto išteklius ir mūnįcijss sandėlius".

"Pastaruoju' metu "miško broliai" sujudaKeli--komunistu tūzai 
provincijoj buvo nušauti; P.ir A. valsčiuose'ir prie A.upės buvo tikros 
kautynės. Partizanai apsirengę rusiškomis uniformomis, juos' sunku-atskirti 
nuo tikrųjų sovietu keriu".

'Kad nuo savojo likimo apsaugotu, tuos, kuri.e kaip tremtiniai (DP) -. 
bei politiniai pabėgėliai yra kitapus-geležinės uždangos, giminės ir 
draugai Latvijoj laiškiose stengiasi atkalbėti juos nuo grįžimo namo ir 
patarti jiems netikėti sovietu pažadais bei propaganda apie gyvenimo są
lygas Latvijoj. Čia keletas ištraukų iš laišku tema

. negrįžkit namo:
". .. l-ranešklt tai šeimai, kad jie negrįžtu namo. Mes gyvenam bai

saus terorą, žmogžudysčių, plėšimu, kankinimo ir deportavimo režimą'"..
Jeigu galit, sakykit visiems, kurie tik .gyvena ne Latvijoj., • 

kad negrįžtą- čia.- Netikėkit bolševiku'melams : repatrijuodami, žmones jie 
nori gaut-:i nemokamu vergu, kad pa.skupi. galėtu girti is, jog -tik darbo liau- ■ 
dies‘entuiziazmas leido ■ į vykdyti j u garsųjį penkmečio planą, pagrįstą, ne
kaltą; „ mirtinai badaujančią, žmoni? kančiom, krauju, ir prakaitu".

"... N., grįžęs'iš užsieniu namo, buvo suimtas kortu su -žmona, j" 
moži -vaikai palikti 'likimo' valiai”'.

"... Kaip'matot, aš tiesiogiu keliu pasiekiau-Latviją, bet. tą savo 
žygi nežinau kaip besigailėti. Nors tebesu laisvas, bet čeką jau k.ęlissyk 
mane tardė-. Vietoj paso man teišduotas paprastas leidimas; iš miesto iš
vykti man uždrausta. Taip yra ir.su visais kitais. Ypačiai nepatikimais 
laikomi iš svetur- grįžę žvejai. Jiems neleidžiama, ni iš laukti į jūrą, , 
vistziek, ar jie visiškai raudoni ar balti kaip kreida".

r
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"... N.N-. (21 mt.amžiaus) su kitais 20-čia latvių jaunuolių pra
irsi repatrijuojami i Latviją, bet čekistai visus juop išgrūdo į Rusiją. 
Daugelis jų jau mirė badu arba nuo teroro. N.N. labai' apgailestauja savo 
žingnį ir Įspėja kitus svetur esančius latvius negrįžti".

Kitame’laiške, gautame š.m. balandžio-m,, rašoma:
"Netikėkit agitaciniais melais, sakykit kiekvienam gyvenančiam 

užsieny dabar negrįžti. Mes gyvenam klaikiam terore., Mes kasdien esam 
žudymų ir trėmimų Sibiro vergijon liudininkai".

Jie netgi prašo nerašyti Latvijoj pasilikusie’ms:
"Nerašykit nei mums, nei išvežtiesiems .i Sibirą.. Laiškų gavėjai iš 

panagių tardomi ir kankinami, o po to_ perkraustomi 1 kitas vietas ir net 
1 kitą pasaulį. 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’.ū kančios ’nęturi ribų. Kiekvieną 'minutę musų tyko pražūtis. Niekas 
nėra''baugus. Mes slankiojam kaip surakinti žvėrys ir laukiam dienos,kada 
galėsim atmokėti už dabartinius savo skausmus'ir kančias, kurios mums su
rengiamos neįsivaizduojamu būdu ir žiauriausiomis priemenėmis. Mes suspaudę . 
kumečius laukiam tos valandos kada savo neapykantai'galėsim duoti valią. 
Toji valanda turi a'te.iti, ir ji.ateisi" Kitame laiške skaitom; "Svarbiausia, 
latviai, negalvokit apie grįžimą namo! Visi jus pasmerkti tremčiai ir- ma
siniam. išvežimui. Likit, kur esat, ir grįžkit kaip nugalėtojai I"

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 vai.ryto 
žmonės buvo ištraukti iš lovų ir nutempti į riąkimų būstą. Gatvėmis žyimbė 
automobiliai, prigrūsti žmonių, kurie nugabenti "balsavo" 'neapykantos 
kupinomis širdimis... Čekistai ir. jų sėbrai 1' ndžiojo po namus ir surastus 
žmones ginė "balsu. ti". ’Mūsų, namuose-priešpiet jie buvo atėję trissyk, 
ir kadangi mane motina jau buvo buvusi čekoje kokius dešimtį kartų, mes 
turėjom eiti. Matai, kokie klusnūs mes pasidarėme".

"... Rinkimų dieną, jau 3 vai., ryto prisLatat-ė čekistai su durtu
vais ir žmones nusivarė-į rinkimų būstą. 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 arkti.tj Naujosios Zemčs 
(Kovoja Zėmlia) salą L. (jam paskum pavyko pabėgti), liudijimu toj saloj 
buvo keliasdešimt deportuotų latvitj, tarp jų daug intelektualų ir kari
ninkų. .Dėl sunkių, klimatu sąlygų, pertempto 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, yra Vorkutos trėmimo 
centras - vidury poliarinės tundros šiaurinėj Sov.S-gos.daly. Ragai pra
nešimus, ten yra 60.000 latvių, 100.000 lietuvių ir 50^003 estų, Vorkutoj- 
mirtingumas taip pat labai aukštas; sprag/ms užpildyti kas mėnuo iš Lat
vijos .išsiunčiama po 1.500 žmonių.-'Tai reiškia, kad kasmet miršta 25-30 
proc. Dar liūdnesnės žinios ateina iš Tol.Rytų, vnd. Ozbaikalio, kur mir
tingumas siekiąs 40 proc. 1

Apie tų vergijai pasmerktų žmonių likimą liudija keli laiškai, iš- • 
siųstl.darbc stovyklų kalinių ir patekę šiapus geležinės uždangos.. ,
Juosė sakoma;

"... Iš svvo vyro, nuteisto 25 metams sunkiųjų: darbų ir išvežto, 
aš nelegaliai gavau trumpą laišką, pažymėtą 1946 m. spalių 22 d. data.Jis
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esąs Vorkutoj .angllii kasyklose prie J?edOT"s 'upes.-Užverta n. rašysi, 
■kaipJis ten gyvena: perdaug..baisu, Daugelis latviu gyvena molio luSnosc’,. 
sugrusti no 200 žmoniu- Jie dažnai serga, ..iv niūrieji’motina mirtis yra 
iu^kasdionini viešnia. Nepaisant to gyvieji tikisi susilauks Jį pa aibes, 
nes ji- negali Įsivaizduoti, kad civilizuotasis pasaulis leistą žūti švie
siausiai rusu pav-.r ,tu nelaimingu tautu daliui. Be skaudžiai kenčiančiu .- 
Baltijos tautu ž.zoniu ten »s» daug v-ngrą, vckėi’nu, rumunu ir austru

■ intelektualu-• - Maro vyras- savp laiške nemini savo adreso, bet aš-pati ■-; 
ji susekiau/: Komi USSR, Košva stotis, Vorkutlag MVD-’Tačiau-tas adresas 
gali būti nevisai tikslus,. nes juo jau buvo.pasiusta daug laišku, ir kiek 
aš supratau iš jc žinios, jis ju nira gavęs". .

"... N. seniai grižo vilnas jūrininkas, kuris pasakoja dirbos prie ; 
geležinkelio-.statymo Vorkutos srity, j kur 1941 m- buvo išsiųsta daug su-, 
imtu žmonių ir Palikti-po atviru dangum, .kelis šimtus kilometru giliai 
..rktikos miškuos- (tundroj. Jis ton dirbo riš ;;eležink-lio, tiesiamo 
'n-r miškus ir velkas. Tarp ju buvo apie 700 latviu iš įvairiu Latvijos 
vii-tu- Tačiau tuo metu, kai minimasis jūrininkas gavo grįžti, iš ju tebuvo' 
likę gyvi tik trys - visi kiti mirė neišlaikę nežmonišku’ sąlygų- Buvę ap
skaičiuota., kad kiekvienas geležinkelio pabėgis yra kaštavęs vieną gyvybę. 
N.sūnus dirba,-viename Jenisiejaus laive". ....

Ligi šiol t<!ra grįžę koletas d-nortuotąją,.ir tai tik tie, kurie 
pasirodė nepagydomai- sergą ir nebegali dirbti.Kaip jie atrodė grįžę ir kaip 
su Jais elgiamasi tėvynėj, liudija šie iš Latvijos gauti laiškai:

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

"... Vienas kitas, kuriam nusišypsojo laimė, gavo- 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, Tašiau tarp ju nėra nė -vieno■ latviu,karininko: jų likimas.nežinomas.

Paskutiniu metu buvo grąžinti -keli iš tu tūkstančiu, kurie buvo pa
grobti iš namu ir išsiųsti į Komi respubliką. Tie "laimingiajl" yra netekę 
40-90/0 darbingumo. Jis tikriausiai tegrąžinti sudaryti įspūdžiui, jog Sov. 
S-goj yra žmonių, 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 k.ad grįžo. Tiems,,kurie 
gauna pažymėjimą, kad gali pasilikti- prasideda naujos bėdos su registra
cija, nes milicija paprastai ju neregistruoja Jų aukstybesnėj gyvenamoj 
vietoj. Taip tie nelaimingieji klajoja be dokumentu ir maisto korteliu, 
išbadėję, apsistodami kuriam laikui šeimose, kurios;iš pasigailėjimo dali
nasi su jais paskutiniu duonos kąsniu",

1946 iru. pradžioje ■ ’. 1 šdavė ' sovietams prievarta išsivežti apie
160 Baltijos valstybių piliečiu, buvusiu kariu, kurie su raud.armija kovojo 
gindami nuo tu užpuoliku savo .tėvynę ir žmogaus teises. Ju tolimesnį likim® 
pavaizduoja šie laiškai;

"... Veik visi vyrukai, grąžinti iš Švedijos, buvo išsiųsti sunkie
siem darbam, iš ju buvo atimti drabužiai ir kiti asmeniniai dalykai, jie- 
buvo išsiųsti aprengti’ senais rusiškais skarmalais. Išimtis.padaryta tik 
kai kurioms žvejams ir komunistų koliaborantsms: jie dabar yra čekistą prie
žiūroj ir tardomi veik kasdien. Juos klausinėja, kas dar pasiliko Švedijoj 
ir ką ten-daro, kokia gausi ir kaip ginkluota yra šVedįi armija, kę švedai’ 
galvoja, i y kt. Lpie 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 
grįžo namo motorlaiviais. Keli iš 1941 m- Išvežtųjų taip pat grįžo, bet 
juos iš traukiniu teko nešte išnešti; praeis daug laiko, kol jie pradės 
vaikščioti-. Tie kuri<^d ar’gali dirbti, negrįžta".

Vieton išvežtą bei sunaikintu latviu sovietai į Latviją ir kitas 
Baltijos valstybes grūda rasiškai svetimą elementą, daugiausia iš Rytu.
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Tie svetimieji įsibrovėliai jau sudarę, daugumą, didesniuose miestuose. 
Taisiau ne vien miestuose, bet ir provincijoj vietos, gyventojai pakeičiami 
atėjūnais iš Rytu; ju pavardės, paskelbtos sovietu laikraščiuose, išdu-sda* 
j U kilmę.

Viename necenzuruotame laiške sakoma: "Kasdien būriai civiliu rusu 
atvyksta į Latviją... Jie įsikuria latviu ūkiuose, o mūsiškiai išvejami. ■ 
Kitose vietose musu neregistruoja, ir mes negaunam maisto korteliu.KĮes 
mirštam badu. Iš ūkininku viskas atimta, nebėra net sėklos. Greit bus 
tikras.rojus ba duonos ir drabužiu".

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

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

Kituose laiškuose šaukiamasi;
"Kada tik galim bandom sugauti radijo transliacijų, laukdami r 

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 būtu pasiruošta trečiajam pasaulio kšrui, kad komuniz
mas apvaldytu visą pasaulį ir savo žvėrišką leteną uždėtu ant visko, kas 
civilizuotajam pasauliui šventa ir brangu".

Šia telšdėstyti keli faktai, kuriu liudininkai buvom mes patys, 
ir kelios informacijos, kuriu 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. Estija
Tu'oj po to, kai įvežtiniai rusij agentai ir raudonosios armijos 

daliniai'1940 m. birželio 21 d. pagrobė valdžią, prasidėjo demokratinės 
estu 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 ’rezidentas K. Pats(agraru part.).
Užsieniu reikalu ministeris ir buvęs pasiuntinys Vašingtone 1

i... Pi i p, (darbo ’art.).
‘Teisingumo ministeris K...ssor (nepart.).
Vidaus reikalą ministeris ...Jurima (agraru part.).
Prekybos ir ramonės mi: isteris L.Sepn(darbo part.).
Socialiniu reikalu ministeris O.Kašk (darbo part.).

■ Žemės ūkio ministeris N.Tupits (agraru part.). ' -
Krašto apsaugos ministeris gen.j.leek (nepart.).
Susisiekimo ministeris’N.Viitak (nepart.).
Informacijos miiuisteris ...Oidermaa (agraru part.).
Teisingumo kancleris K.Palvadre (socialistu part.).
Buvo suimti ir išvežti į Rusijos platybes visa eilė buvusiu mi

nisterial ir du buvę Respublikos prezidentai:
buvę respublikos prezidentai J.Jaakson (socialistu part.) ir J.
Tonisson (liberalą part.),buvęs min.pirm, K-Senpalu(agraru part.), 

■buvę ministerial L. Johanson. l.Heilat (socialistu’part.) , ^...nder- 
kopp, T.Kalbus, J.hukk(darbo part./. H.Kukke, „.Kerem, J.Kriisa, F.j.kel 
(liberalu part.),0 Koster, H.Hunerson, B.Taits (agraru part.) ir kiti.

■\
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■ Toliau, Sovietų. S—gos apkaltinti, suimti ir deportuoti iš okupuo
tus Estijos visi laisvai išrinkti '/tetos. sa-vivaldybių lyderiai, pa v. , Talino 
vyr.burmistras J.Soots (agrarų part.), Talino burmistras Uuesson (darbo 
part,), Tartu burmistrai O.TŠnisson ir K.Luik, Viljandi burmistras J. 
Marama-a irt.t. irt.t.

Visame krašte buvo įvestas neįsivaizduojamas teroras.likviduoti 
demokratinio, režimo ir politinių partijų lyderiams. Visi estų laikraščiai 
ir žurnalai -buvo uždaryti, vyriausieji redaktoriai (pav. H.Tammer,Laaman) ■ 
ir daug’profesionalų žurnalistų buvo suimti ir išvežti į Sibirą.

Vietoj likviduotųjų demokratinių partijų Estijos komunistų partija, 
diriguojama sovietų komunistų partijų, nuo tol pasirodė aukščiausias po
litinis organas. -Jos vyriausieji sekretoriai 194U/41 ir'1944/4? m.m.buvo 
rusų piliečiai k-.Sure ir IJ.Karotaiam ir kiti.

TUO pačiu metu rusų okupa oinl'ai organai .pridėjo likviduoti Estijos -: 
kultūrini gyvenimų. Visų pirma buvo uždarytos visos,- institucijos, turė- ■ 
jusles ryšių su Vakarų kultūra, o 31,1 vadovai likviduoti, pav., English 
College Taline, Alliance Franęaisė Tartu, anglų-estų draugija, Lycee • 
Franęatse ,ir kt. ' :

Ryšiai su užsieniais buvo-brutaliai nutraukti, išvykti iš Estijos 
buvo uždrausta mirties grėsme. Visi estų piliečiai, anksčiau turėję ryšių 
su Vakarų Europa ir JV, tuoj buvo apšaukti "liaudies priešais" ir depor
tuoti arba IJK-VD agentų nužudyti vietoj. Taip-Tartu buvo-nužudyti anglų k. 
mokytojai, žymus alliance Franųaise.veikėjai ir l.riip, Sathala, P.Kann 
buvo suimti ir išvežti.

Kokiame pavojuje buvo visi kultūriniai ir humanistiniai-veikė jai, 
matyti iš, to,, kad veik visi tų sričių veikėjai ir mokslo žmonės išbėgo į 
užsienius’ arba buvo išvežti (prof ..Tarvel, Dr.hnnist ir kt.). -Tekiu-teroru 
buvo siekiama izoliuoti Estiją nuo Vakarų pasaulio/ Si operacija, nutrau
kusi esminius kultūrinius ryšius, buvo Estijai itin skaudi.

Nuo pat sovietų okupacijos pradži’os prasidėjo Estijos Bažnyčios ir " 1 
jos atstovų persekiojimas ir naikinimas/

Estijos Bažnyčios atstovų kankinių skaičius labai didelis. 1940-41m. 
buvo nukankinti bei nužudyti 29 kunigai bei dvasininkai, pav., s perinten- 
dentai L.Vooremaa, J.Varik ir kiti. Dar daugiau bažnyčios tarnų buvo.de- 
portuotį; 16? kunigai ir kiti, tarp jų evangelikų vyskupas H.E.Rahamagi, 
katalikių vyskupas Profittlioh ir 1.1.- irt.t.

Estijos darbininkai m tik buvo be gailesčio pajungti vergijai,bet 
kaip ir visa estų, tauta buvo įtraukti į eksterminacijos sukurį.

5ymus. darbininkų skaičius buvo iš Estijos' išgabenti į tolimiausius 
S:vietų S-gos kampus'. Nežmonišku- deportavimu-sovietai šaltai vykdė savo ■ 
.pianų naikinti Baltijos tautas. - ’ ’

Likviduodami laisvuosius Estijos darbininkus, sovietai ypačiai 
stengėsi‘sunaikinti- jų vadus. Tarp jų-buvo buv.Estijos profesinių s-gų 
federacijos pirmininkas j.piiskar ir vicepirmininkas' J.Rukkl, žemės ūkio 
darbininkų sąjungos vicepirmininkas M.Mlhkelson, geležinkelininkų profesi
nės sąjungos lyderis V. Rutulk,' spaudos darbininkų profesinės sąjungos 
veikėjas ?.Kurvits, ilgametis nuolatinis darbininkų atstovas tarptautinėse 
darbo konferencijose Ženevoje ir buvęs Estijos prof.s-gų federacijos vice
pirmininkas k. G-us.tavsonas ir daug kitų. Buvo deportuoti visa eilė social
demokratų parlamento nariu: K.Freibergas (Talino darbininkų teatro direk
torius) , L.Johansonas (centr.ligonių kasų s-gos sekretorius), ...Cinas(darb. 
sporto s-gos ir darbininkų muzikinės š-gos pirmininkas)-, K.Virma, L.Karner, 
H.Martna, P.šchutz, J.Jans ir ...Palvadre. Tie vardai žinomi kiekvienuose 
Estijos namuose. Išsigelbėjo tik tie socialistai, kurie suspėjo ir suge
bėjo pasislėpti.

Stebint deportavimus iš Estijos, matyti, kad .1940-41 irt, jie visų 
laikų tolydžio didėjo ir pagaliau nasldarė masiniai, grasiną sunaikinti 
estų tautą tiesiog fiziškai.
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Pagal Baltijos tautą išnaikinimo planą, parengtą Sovietą S-gos 
saugumo liaudies vicekomisaro Serovo, estą deportavimas prasidėjo 1941 n. 
birželio 14 d. naktį. Pasirengimai buvo tokie slapti, kad net faktlškie-ji. 
tos operacijos vykdytojai tebuvo apie ją painformuoti birželio 13 d.popiet. 
Tada parinktiems komunistą, partijos pareigūnams buvo įsakyta atvykti į 
vietinius NKVD bustus, ir ten jiems buvo paaiškinta, ką jie turės atlikti. 
Išvežtinieji asmens buvo paskirstyti į dvi kategorijas: 1) vyrai, šeimą 
galvos; 2) šeimą nariai ir giminės, kurie taip pat turėjo būti išvežti. 
^žŽtg2!^gm^eiff8sš^^.k&f^a§akSW8atlu§B^gife^Sr l&B^eWig^ii, 
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 kūdikiu, 
senlą ir per anksti gimusią mirimą.

Per- šitokias preliminarines operacijas dešimtys tūkstančiu auką 
buvo išgabenti į ..rktikos sritis arba į Užk.'jspijo dykumas. Šeimą galvos 
jau niekad nebematė savo žmoną ir vaiką, ntigrustą į Sibiro naikinamąsias 
stovyklas. Tą operaciją dėka Estija 1941 m." per pustrečio mėnesio neteko 
60*000 žmonlą. 1941 m. birželio 22 d. prasidėjo rusą-vokieėią karas tuos 
planus buvo laikinai išardąs - ligi 1944 m. Bet per tą laiką Baltijos 
tautas naikino, naciu okupacija.

Faktas,%ad Sovietą S-ga Estijoj ir toliau antrosios okupacijos 
metu vykdo plataus masto suėmimą ir deportavimo.politiką, vis aiškiau rodo, 
kad es+są tauta sąmoningai naikinama. Nors masiniai išvežimai sumažėjo, 
tačiau metodiškai pagausėję atskiri suėmimai' ir išgabenimai gal dar pavo
jingesni. Pav., iš vienos tik Valjala vietovės Saarema•saloj 1740-41 m. 
buvo deportuoti 50 asmeną, o nuo 1944 ligi 1946 m. ten -jau buvo dingą 500 
asmeną. Nuo 1944 m. ši akcija paliečia daugiausia.ūkininkus ir darbininkus. 
Tašiau 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 bažnyėios tarnus.

Deportavimo instrukcijas paprastai duoda komunistą partija. Toms 
instriikcijoms vykdyti yra nuolat keliaujančios NKVD komisijos, susidaran
čios iš 3-4 narią, ir nauji pareigūnai, vadinamieji ’’kaimo patikėtiniai", 
įvesti po 1944 m. Aplamai, metodai palyginti su 1940-41m. tebėra napasi- 
xeitą. Pagal kai kurias atėjusias informacijas, tremtiniai vežami į metalo 
ir anglies kasyklas Vorkutoj, Kazakstano ir Karagandoj . Tremtlidai tose 
stovyklose gyvi bsišbuva vos kelis metus.

Salia tlesibginlą, fizinią ekstermlnacijos metodą, šiandien Esti- • 
joj taikomi ir netiesioginiai, maskuoti metodai, kuriais siekiama to pa
ties tikslo su tais pačiais rezultatais.;, kalbam apie pokariu® darbo mobi
lizaciją.'Ryšium su nuolatinių vyrą mobilizavimu į specialius darbo dalinius 
ir ją siuntimu dirbti į Sov. S-gą vyrą skaičius Estijoje dar sumažėjo, 
nebekalbant jau apie dvigubus nuostolius abieją teroristiniu okupaciją - 
sovietinės ir nacinės - metu. Skaičiuojama, kad dabar Estijoje dešimčiai 
moterų tenka vienas pajėgaus amžiaus vyras.

Eksterminaoijos tikslą siekiama ir vad."darbo rezervą" sudarymu. 
Jaunimas varu verčiamas stoti į techninius kursus, kuriuos baigą jie prie
varta išsiunčiami dirbti į Sovietą S-gą. Jauną esčią masinis siuntimas 
J Leningradą atstatymo_darbaiHS 1945 m. ir estą jaunuoliu panaudojimas 
gaudyti minas be prižiūrėtoją specialistą nepaisant dideliu nuostoliu 
turi tą pačią paskirtį. Apie tokiu budu išvežtą asmenų likimą paprastai 
nieko nebegirdėti. Nuo 194/ m. naudojimas nr uj s trink: s - "savanoriškas 
persikėlimas" iš Estijos į Rytą Sibirą, So choliną, Kamčatką ir Kurilą 
salas. įkurdinimo admi'istfaoija pareiškė, kad Estija esąs kraštas su per 
dideliu gyventoją skaičium, ir dėl to nutarė dalį estą perkelti į tas 
Tol.Rytą sritis. Fa v.., netoli. Chabarovsko, T 01, By tuose:, vienas milijonas
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\o-jniisr "kraštų'kolonizavimą . atvežtais ii Rusijos'- gilumos žmopi'.mis•,

i nevi-.Plikųjų teismų metodus, pasmerkiant MVB .ko
lų- net iv. tuds,.. kurie yra pasitraukę -iš- savo kraį-. 
siniStT’i‘ik¥fcds-vittų okupacijos-’ Wians5. no kokios .' 

-ropagandos sumetimais, kuri yra mums sv-.tima, o'vie.l 
.1 mūsų pareigos, kaip nes• ja. suprantame, žmonijos ir■ mūsų, tautų atž- 
liėvQ,j tikai "kove lamos" už savo valstybių nepriklausomybę 1918-191$ m.- 
SkĖs'ioš tautos prisidėjo trie'invazijos ii Rytų sulaikymo ii'-.'prie 
inės siti lizwi.jcs' išyeibė jitto. šiandien savo tragiškai■ ■" 

džieugianėlcsioms tautoms, noks likimas, 
pensija ir jas užlietų. Rrąųge ' jos š'pyliūoj 
irią prašydamos pagalbos jų'nelygioj kovoj-.

dar pažj
piliečius .u
-patiekiaw
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s iigyvenimais 
joms grėstų,. -

ivili -

ir pagrindinės 
dtire.

"ž<-M i rt- ve t-estat-e. frontone- yra šų :'ęmo 
isvėi" - Tiingtinės irutes, išduotų savo paskirties 
■-p. rrašmeT -ii J oš psi-iktų aW jį r.-r-oį-. ,'akyvaizšoje kl-astĮ-ngos.ir.planin-: 

•01^1,įvxc- politikos .vienokios KŪrėjų'lr narių. Tėfsaant .didžiuosius-
re usikt It-'.lius Nurnterge.Wv.S-gos vyriausybės .atstovai .kaltino juos

nusižengus- žmogiškumui.- Lako, Success ir’flushing Meadows , t-ig . paid os vyrį.au- 
syoėš atstovai'Įrišta.'nųp_ę-ios k.;,lbi balsą, kad. -ginti mažųjų valstybių ir"., 
uclooj jalinl ų tautų teises ir . laisvą .' Ir ne geriau padarytų Sov.S-ga duo- .' 
dama’tac'iuliul gražų pavyzdi ir n Įdelbiant, ir besųiyg-inįa'i -..vokuotų.' mėtei-. 
s^tei-it'-robtesroltij op valstybes ir; grąžintų - lietuviams., latviams ir estams 
laisvą pažloKs ąoiTOkrati žvii tvarkyti Savo valstybių gy-vehiW>.l

.' Kycilifikuoti icusų- autų-asistavai , .būdami laisvėje ir-vykdydami .mūsų . 
respektyvihių tėut', mujįs duotų ir nuolatos ątnaū-;jinaiiią._ir.'patvirtinamų man--..? 
datų, rm-s; drįstame praė.y'ti Tamotaą pone-Rirmininkū,. t^vjiti. Baltijos tautų- 
biologinio''riži.kįnimo-’klausimu. debart-iiSje. Jųngt ,Tautų’pilnaties-'-sesi j oje, . . 
ident> būtų rustatytt budai, ir priemonės gene cit likai SoviS-gos politikai ... 

..sustabdyti.. -Yog. nęir-ims, be-.to-,- kad’ddpobt-udtl'eji į'Rųsijp-s gilumą,, .bet.-dar 
išlįkusįe-j.i ~y vi' lietuviai , latviai ir-ėste.i butų redelėispt grąžinti į- jų 
kraštus, ir kol' .tai galįs įvykti,' pavesti tarptautiiftmg nr ąanizaoįj.omą ir 
institucijoms, ginantiems, žmogaus t-nisc s , -paimti .j uos savo globon.-.
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Kaip tai yra- .pareikšta Ltet-ųv''s notoje J'unjstifti-u.-Tautu-Gėnerąlihinm sekreto-, 
riui P. Trygve- Lie 1946; m.spall-!' 30; d-.- toji aplinkybė,kad Lietuva ,Latvija.-ir 
Estija šiuo, metu nėra Jungtinių Tautu, neriai ,ne įurštų sudaryti kliūtį tam 
klausimui svarstyti , kaip jau įžangoj . pareikšta, sakytos valstybės teisės 
pcįiuriu- ir šiandien yra' nepriklausomu valsčių te: ndructenės nariai; jo:, 
buvo pilnateisiai tautu S-gos nariai,iki 41 institucija susi likvidavo-. .

.Bj .to,mes tikite,-kad.' TsmsfBr>Fteinrininksi„ar. kuri'kita lai s.v*s , t te.s.-, 
bei teįsi; gama mylinoids valstybės delegacija sutiks mums kaip skaudamą .ir . 
ir 'visa žmoni jį-.--j.audinantį- klaus-iite..pateikti- J-ūngt .Tautų pilnačiai svarstyti.

Mus busime labai dėkingi Tamstai , jei ' Tamsta-įsakysi šį-mnsų kreipimas! 
išialinti . vįs.ų'valstybių delegate joms' J .T ..pilnačiai. ' _ ' . '

Teikitės priitei, Pone Pirmininko, mūsų labai aukštos pagarbos parteški

Lietuves vardu ‘'parašai;- • La; vijos Vardu- (ja ražai); Estijos vardu (parai?.!,).

1 FLS,.UL1-0 ,'SPAUD.,- LEIF VLIK.10 Ite'Ttete'tejte, .. ;
"Raudonieji likvidatoriai naikina lietuvius" ■ -. ''
'JEkzilinisjrinist ris., prašo- sustabdyti"tercr?” .
Tokiomis art-raėtemis "Chicago-Daily Tribūne'.’.. 1947-XI.6 d. įvardino. 

korespondente j ų. nusakančią, kad Lietuves mite star is "Vašingtone P.Zadeįkis 
įteikė JTO "baisu dokumentą" .- prašantį -gelbėti .-lietuviu tautų nuo "rusiškųjų 
įikvidsnoriu"--vykdomo naikinimo-. 1

. J/'Nors Sadyikio vyriausybė tebepripažįstama V, kurios niekados- nepri- 
r-ižinc Li tavos, kaip sovietinės respublikos, inkorporavimo į Sov,3-g'ą, Lie- 
i vr-os- mite o-; tris maža- -turi vilties, kad'- jo kreipimuisi, butų, kreipiama dė.irss'io..

' Ir..1 .'L'."Prieš motus jia’ tekio petteuri-nip raštą jau. byve į.t įk-Į?. - 
snuiir" te'iteos--or-rarisači j-a ja .-'-rys nn.-rodžiusi autorių k Mamų. Kclttnirw ■ 
įpras Linų .santrauka ir įteiks Lmoga-ua. -teisių Komisij ai’.... Lį.-; tavos.-mini-sterio 
reti ...kti .kaltinimai buvo -surašyti tyriausiojo Li _tuvcs Išlaisvinimo Komitet

, ..pi-- trinistar!o Zadeikįc Jlp įteiktą '/LIK'o memorandumą praneša ir. 
"Few York Herold Tribune"- Now'Yorke laida 47• te ■-5- įsidėjusi 7.0 oilu'Sip. pra- 
n ošimą nįi.e.tuviai_kaį.ti.na_R:<.siįą. genotedi-įa. J7 teb'.cpripažįstamasteinister'ie 
Jale ikis_įj_ęiEy_k.teyirimųte jcte-“Prane5I.mc“sak5ma7” j 5g-rtč“-3it5ga.ūš“T5IšIų~ 
.skyriaus 3TrSkt orius “John Hųmp.nrey 'pnpte.4k,s-,- kad su tuo'dokumentu bus pa- 
.s.ielgta. kaip su kitais gautais rąiį-taiš: bus padaryta jo santrauka nepažymint 
aut<i/iaus, ir jis su kitais bus i,-į<d{a 1 Jiit-as Žmogaus Teisių komisijai,.''susirink.--,, 
s i ante a i Ženevoj gruodžio 1 «."■ "'NYHT!' ■ pažymi į jog tą "smulkų pranešimą pa
sirašė Mykolas Krupavičius, Vybiausiojo-jLietuvos Išlaisvinimo Komitctb -pir
mininkes . ir buvus Lomės Ūkio, -miteste.pį.s.,' dabar'esąs Svteoarijd.j" .-

-Katalikų savaitraštis-"The Tablet", Broakįyno .vyskupijos- organas, 
apie tą 7LTK''-- mteTort.-ndurrs.- -,7tel, ?-? į-s'i'dijo-National. Gatholi 5• Welfare Conte- 
renoo žinių tarnybos komunikatą,■ kuriant.- pacituojami pa-,-r'irjdini'ai mėmorandunu'- 
punktai. - -. - |,; 1 ' te-. ‘ ■ -.

' Vatikane. "'Jssorvatorc-.Romano" 47.te.15 pranešime ii' Rerho paduoda 
"Lietuvių itecrmaci jos .b i ui .-.tonic" jįinias. B ui . rusų'kolonizacijų Liituv'ojs.; 
ir apie, klaikią lietuvių ' tremtinių pa-iicį Sibire , ypač Verbutes..stovykloj', 
kur yra apįo įOOteC-O' lietuvių-, daugiausia ’atgabentų'js skut-iniu metu,

tedcli-s įvteb. laikraštis ''Q-aoette fie' Lausanne" X± ,17.'įsidė jo straipsni 
"Baltijos tautų nu.aimč" . -Jis-'pradedamas šiaip:"iįomunistųmaciiinac,ijos.n.3ųr-. 
pos kraš tuose .kurie .yra .Sov,l-gcs orbitoj ,yra- sukilusios pasipiktiniriių lais
vųjų tautų vieše j-t j ..opini j. c. j .Tai ,kas. vyksta Baltijos kraštuose ,.Ti gi. šiol, rtern. 
sukėlų tokio pat sąžinės sukilimo,Tačiau tos naujos Tedt.ralinis sovietų r-ssĮ,- 

?u giamos į rikiuotų 4ąug .sparėjaų ir apsukriau kaip tos R.Europos vaįstyb'
tente iš vardo yra suvereninės .Memorandumas ,kurį • Vyr .Lietuvos Tteate . -.i 

į yu-, .-.sus St ockh.o-lmo, lapkriti e 5--t. įteikė JTO gen.-sekretoriui Trygve Lis 
raitijos kraštų padėtį priminė .pasaulio opini j ui-Tasai mm u n litas kaltina s;-~ 
'. lotus ,kurie sistetengai nokina Baltijos tautus ,ypatin -:ai. lietuvius" .
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