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S A 0 K s AI DEL LIETUVOS

Lapkričio 5 d. buvo įteiktas papildomasis VLIK'c memo
randumas dėl Lietuvoje vykdomo genocido. Lapkričio 24 d.Lietuvos 
Latvijos, Estijos ministerial Vašingtone aplankė JT visumos 
pirmininkę ir jam perdavė visų. trijų Baltijos valstybių, memo- 
randuma tuo pačiu klausimu, (Tekstai paskelbti ELTOS BIULETENI 
(Nr»26(45) 1947»XII»5). Ta pačia kryptimi akcijų energingai 
sustiprino Amerikos lietuviai. Šiame nr.spausdiname ALT raštus, 
įteiktus Trumanui ir Marshalliui. Ypačiai dėmesio vertas jų 
raštas Marshalliui Londono konferencijos proga. Panašų, rastų 
įteikė ir Amerikos Baltu Sujungs, Jį čia įaip pat skelbiame. 

Si suintensyvinta akcija rado didelio atgarsio. Ypač 
VLIK’o membra nd urnas. Pirmuosius pasaulio spaudos atsiliepimus 
buvom paskelbę ELTOS BIULETENY C Nr.26(45.) • Pratęsiame jų eilę 
toliau. Ypatingo dėmesio vertas vieno iš svariausių laikraščiu 
"NejLlork Times" XI,22 vedamasis "Šauksmas iš Lietuvos", kurį 

. čia ištisai paduodam. ■ •

"Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone, atstovaujanti vienai iš trijų 
Baltijos tautų, kux’ias užplūdo ir aneksavo Rusija, kuriu nepriklausomybę 
tačiau JV tebepripažįsta, 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 į archyvus.S.) Lie
tuvos pasiuntinybės rašte rusų organai kaltinami naikinę lietuvių tautę 
masiniais suėmimais bei žudymais, ypačiai gi deportuodami plačias gyven
tojų mases į darbo vergijos stovyklas Sibire, Lietuvių atstovai kreipiasi 
į Jungt.Tautas prašydami imtis priemonių lietuvių tautai apsaugoti nuo 
pavergimo ir išnaikinimo; jie tai daro remdamiesi JTO chartos laiduotomis 
pagrindinėmis teisėmis.

Tie kaltinimai jau buvo iškelti neutralių reporterių pranešimuose, 
ir Juos patvirtina daugelis lietuvių pabėgimas iš savo tėvynės bei pasi
traukimas į pogrindinės rezistencijos pajėgas. Ištisų gyventojų masių 
leportavimas ir išsklaidymas 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 fiečenu-ingušų ir Krymo respublikas ir jų gyventojus 
ištrėmė į krašto .gilumę, Trijų Baltijos valstybių gyventojai, kurie taip 
pat kovoja su rusų jungu, atrodo, yra pasmerkti tokiam pat likimui, kad 
užleistų vietę 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 jradininkai ir bendrininkai, vistiek, ar 
tai butų privatūs asmens, oficialūs pareigūnai ar politikai, yra baustini. 
Visumos komitetai dabar vengia specialių tarptautinio bendradarbiavimo 
konvencijų tam nusikaltimui išgyvendinti, bet tai Visumos negali atpalai
duoti nuo pareigos veikti savo sprendimais. Mažų mažįausįaį_jį privalo 
Ištirti tuos kaltinimus. (Mūsų pabr.E.). Net"'jeigu"Euši’J'a“nšsūtiEš~šū"fyri- 
n£jl.mū”vištoj‘7~ršpanljos ir Graikijos padėtis teikia pakankamai precedentų 
tyrinėjimus pravesti prieinamos įrodomosios medžiagos pagrindu. Ko_Vįsumą 
negali padaryti, tai nusigrįžti ir nežiūrėtit kai mažų tautų kalbėtojai 
'šaūElaši'IšElaūšoml' ‘t'oEiūs'‘’sKūnįus7’’l£urįė-IIeeia“j'įl 
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tautoins^išlaisvlntl7' ...'.-

Amerikcs Lietuvių Taryba savo metinio visumos susir-inkiirir, proga 
(š.m.spalių 9-10 d.) pasiuntė raštus JV prezidentui Trumanui ir valst. 
sekretoriui Marshalliui. Štai tu raštu tekstai.

1947 m« spaliu 9d. 
Garbingąjam 
Harry S.Trumanui 
Jungtiniu Valstybių Prezidentui 
Baltieji Rūmai

Amerikos Lietuviu Tarybos metinis visumos- susirinkimas pirmajame 
šios dienos posėdyje Statler kotely,. Vašingtone, D.C., sveikina Jus,

- pone Prezidente, ir pasižada savo pilnu bendradarbiavimu remti Jūsų va
dovaujant kova dėl teisingumo-ir taikos. Jusi* piliečiai, atstovaujami, 
šios koalicinės tarybos, pagarbiai primena,-kad amerikiečiu delegacijos 
Jungtinėse Tautose ir. Vokietijos taikos konferencijoje turėti* laikyti 
šį metą tinkamą reikalauti, kad būti* baigta sovietinė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacija ir kad tų kraštų tautoms, dabar tusų, okupacinio rė
žimo naikinamoms, butų grąžintos žmogaus teisės ir visiškas suverenumas.

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

. ■; '’Washington, D.C.,1947 m.spalių 10 d.

Garbingajam .
George C,Marshall 
Valstybės Sekretoriui
Washington, D.C. . ' . ’ j ■

Pone, 
Amerikos Lietuvių Taryba savo metiniame susirinkime, įvykusiame 

šioje sostinėje, Statler hotely, 1947 m. spalių 9-10 d«d., visais bal
sais nutarė pareikšti savo pasitenkinimą sveika užsienių politika, kurią 
rus sustiprinot ir patvariai vykdote

Taryba ypačiai paremia Jūsų Europinio atkutimo planą, pagrįstą _ , 
avomis paliestųjų tautų pastangomis; Jūsų energingą Viduržemio jūros _ ' 
"■Korėjos politiką; Jūsų. įtemptas pastangas sukurti taikų karo nuniokotuose 

' . ■-jjoš kontinentuose; Jūsų. iniciatyvą stiprinti jungtines

’■ P-' ...i;.ū. mis esam dėkingi už Jūsų pastovų laikymąsi politikos 
aniipaži'tl sovietu, aneksijos pretenzijų į Lietuvą, Latviją ±3? Estiją,, 
jįitikos; nustatytos atmintinu .19'40 n. liepos 23 d. pareiškimu. ■

j Kartu r-- ... 1. 1 kartą atkreipti dtaps| į Baltijos kraštų .
.’jonių - motu artimųjų ir' gimini.sSių tragiškų-ja dėtį. ■. , .

Tuo c-iS-iu metu, kai Jungtinės Tautos svarsto, kaip sustabdyti
.putų ir rasių naikinimą, totalistiniš'okupacinis sovietų.režimas toliau 
varo-savąją Lietuvos, Latvijos ir Estijoj* gyventojų priespaudos ir nai
kinimo politiką.

Pasaulio dėmesiui susitelkus į Balkanų į.vyKįsą, valstybių vyrai 
nebemato ginkluoto ir pasyvaus Baltijos tautų ■.’ptnrfcpTš^inimo.

Tuo pačiu metu, kai Jungtinių Tautų -komitetuose platoniškai 
svarstomos žmogaus teisės, Baltijos kraštų politiniai pabėgėliai .Vakarų 
Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj ir Danijoj tebekenčia beteisės ii- bebal
sės parijų masės buitį, neturėdami balso nei IRO, kur apsprendžiama jų 
tiesioginė ateitis, nei konferencijoseį kuriose gyvybiškai paliečiami 
okupuotieji jų kraštai. 4
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Fone Sekretoriau, mes esam įsitiking> jcg_į[au atėjo _laikas^pabrėžti 
.’.metiko•: vadovavime px^-šf’dan?''ir’1,Įrw'va?“<:^it,infu'’pT’X-'>monlv'jEai?l'5os^tS'a- 
f 6£3"’iSIa£a'«fnvi 'KWlsu"pab'rudxva"l!7)'7-Jau psaSj.o.avej I“sū"puše"£ Fų nuo“ 
karinės pergalės, iškovotos Jums vadovaujant. Pasyvią politikę -_3eEEįj 
pažinti sovietu agresijos prieš įij^kai'mynū's Pabfijį.fTjy“v‘ar5Ių.i 
keisti aktinga*“politikaylčufi igyveH3fntų“;*FIanto-3Edrtošr ’TaI55a.jIr.SXa-. 
raoįj’Ss Išlafšvintožs'Europ?s tautoms ;^'JAtngtliiy<Tantų Charles ir Tarpt, 
Teisių Kodekso 'principus-. (Musu pabrkolff.) <>'

Mes drįstam pagarbiai pasiūlyti, kad toji iniciatyva pasireikštų 
keliais ’’frontais”;

ReikaJ.aujant busimojoj didžiųjų galy1, ię užs.reik.ministerių 
konferencijoj, kad Rusija įvykdytu jų pačiu užsieniu reikalu-min. 
pavaduotojo Andriejaus »„Višinskio pasiūlymą atitraukti- visas sve
timas pajėgas iš ”nepriešoy kraštu Lietuvos, Latvijos ir Estijon., __

■ Reikalaujant-peržiūrėti Potsdamo susitarimu, jau keliatiyk 
Rusijos sulaužytą, ta prasme, kad būtu atšauktas neteisingas įjun
gimas i Susiję' šiaurės Rytprūsių, kurie per paskutinius penkis 
šimtmečius buvo vadinami: '’Mažąja Lietuva”, nes vietos gyventojai ir 
daugumoj tebėra lietuviai kilme ir, žymia dalim, kalba.

Pateikiant atitinkamiems JTO komitetams ir Visumos Susirinki
mui ypatingus pasiūlymus įgyvendinti JTO Chartos principus, kai 
būtą padarytas galas genosidijos (rasės bei tautos žudymo) nusikal
timui, kurį Lietuvoj į Latvijoj ir Estijoj kasdien vykdo Sovietu 
S-gos vyriausybė ir komunistu partija.

Mos su dideliu dėkingumu įvertintume Jūsų,politikos pasireiškimą 
visuose šituose punktuose, • ’

Su pagarba •
(parašai;) Leonardas Simutis, Pirm-kas

Pijus Grigaitis, Sekretorius 
Mykolas Vaidyla, Iždininkas

Taip pat vaįšt„sekretoriui Maršhalliui išvykstant į Londono kon- ■ 
ferėfipiję ALT įteikė jam raštą.

Garbingajam George C, Marshall 1947 m. Lapkričio 19 d.
Valstybės Sekretoriui
Washington 25, D,0,

Pone,
Linkėdami laimingos kelionės Jums ir geriausios sėkmės jūsų taikos 

kūrimo misijoj Londone, mes leidžiam sau pranešti __ Jums lietuvių, kilmės 
amerikiečiu aspiracijas b.oi troškimus ryšium su Jūsų misijos dalimi, 
būtent, su būsimomis Vekiėt'1'j.os sienomis.

Po Potsdamo konferencijos, į kurią buvo susirinką JV, E.Britanijos 
IV Rusijos valstybių galvos, komunikate buvo paskelbtas ir j o. penktas ■ 
skyrius, kuris vadinosi; "Karaliaučiaus miestas ir jo sritis”.

To komunikato skyriaus turinys buvo tas, kad Rusija reikalavo / 
am rikiečius ir britus sutikti su šiaurės Rytprūsių įjungimu į Sov.S-gę 
ir kad, ’’kol teritoriniai klausimai bus galutinai sutvarkyti sudarant .’ 
taiką”, JV prezidentas' ir britų min.pirmininkas "principe sutiko’’ ir ža
dėjo paremti tų o-siūlymų sudarant taiką.

Kitas XII komunikatu skyrius •• "Tvarkingas vokiečių gyventojų per
kėlimas” .- sankcionavo čiu gyventojų, likusių Lenkijoj” ir tam tik
rose kitose valstybėse, "pArkėlimę1 į Vokietijų’’. Komunikato VIII skyriuj, 
kuriame kalbama enk Lenkiją, matyt, nepriskirtų Lenkijai pietinės Ryt-, 
prūsių, dalies, tnulos į pietus nuo Braunsbergo-Geldapės linijos. Tain ' 
pat lietuviškieji -.Prusai, į šiaure nuo tos linijos;, nepriskirti Rusijai" ' 
kaip jos dalis; ten kalbama apie r-Bytprūstų-c>.lį, nepavestų-Eovietų-fj-gos’ 
administracijai", nes ji esanti ’’Lenkijos valstybčs'-a-.lministruojama".
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Baiziamojoj to paragrafe daly aiškiii pasakoma, kad Rytprūsiai tebėra Vo
kietijos dalis, būtent, kad jie “tokiems tikslams neturi būti laikomi 
Vokietijos sovietu okupacinės zonos dalim".

Vistiek, kaip bebūtu interpretuojamas to komunikato tekstas, 
mes tikim, ked retorikos viešoji opinija niekad nepritars tokiam tos pro
blemos sprendimui, kuris prieštarautu Atlanto ohartos principams ir tei
singumui aplamai.

Toje Rytprūsių dalyje, kuriu lotsdamo 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 
genčių, ° jos šiaurinė dalis dar ir šiandien, po šimtmečiu vokiečiu 
veržimosi i Rytus,.kilmės ir žymia dalim kalbos požiūriu tebėra daugumoj 
lietuviška. Tos srities gyventojai yra rrotestantai, žemdirbiai, prisi
rišę prie savo-bočių kalbos, tikėjimo ir papročiu-

Leiskite pridėti čia keletą isteriniu faktą.
Vokietija Prūsuose Įsikurdino nukariavimo ir prievartos būdu. 

Lenku' Mazūrijos kunigaikščio pakviestas, teutonu ordinas 1230 m- užpuoli 
Rytprūsius. XIII amžiaus vidury Lietuvos karalius Mindaugas Kai kurias 
•į» teritorijų užleido ordinui, tačiau du šimtmečius tarp ju ir ordino 

govs. lietuviu ir teutonu taikos derybose po lietuvią-lenką perga
lės ties Tanažaborgų 1410 m. Lietuva pareikalavo visu Rytprūsių ligi 
įsos* Vysios Intako, JIelr-0 ežero taikos sutery 1422 m. buvo išvesta 
kompromisinė linija; ji buvo galutinai patvirtinta 1529 m. jau po teu- 
•|bnu ordino paleidi;^..

1557 m. Vėluvos sutarty su Lenkijos respubliko ir Lietuva Prūsu 
lurcegts atsimetė nuo vascliteto Lenkijos ir Lietuvos Karūnai ir Rytprū
sius prijungi prie Brandenburgo, Rytprūsiai su tikrąja Vokietija sausumoj 

sujungti XVIII a., per tris Lenkijos ir Lietuvos padalinimus.
Tačiau nuo pat teutoninio Prūsu užkariavimo pradžios ligi Bismarko^ 

^geležini® kanclerio"» valdymo laikmečio šiaurinė Rytprūsių dalis net 
Vokiečiu administracijos oficialiai buvo vadinama Lietuva - "Littawen", 
"Littaviseiię Gubct"* “Litauisches Gebiet", "Litauischor Krois", "Regie* 
fungsbazirk litP-uojy5. Tos srities administraci jos ęentrai buvo Gumbinė 
ir Isrut®* tr. pogftl pačią vokiečiu pravestus gyventoju skaičiavimus, 

,JbIbaaoji sritis buvo lietuviu apgyventa. Dėka intensyvaus vokietinimo 
lietuviu gyventoju dalis tolydžio sunyko iš absoliutinis daugumos XVI a, 
Įi.gi mažumos XIX a, gale.

Koenigšbargas, pastatytos Tvankstės (Tuwangste) miške ir lietu
viškai vadinamas Karaliaučium, šimtmečius pasiliko lietuviu kultūros 
centras. Pirmasis Karaliaučiaus universiteto rektorius ir profesoriai 
buvo lietuviai iš Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos. Lietuviu kalba vi
sada buvo mokomo, tame universiteto. Pirmoji spausdinta lietuviška knyga - 
ten buvo paskelbta 154? m.; ilgą laiką Karaliaučius buvo stambus lietu
višku knygą leidimo centras. Protestantą 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 , 
dėlto Tilžėj buvo leidžiami lietuviški l^žrašėiei, o lietuviškos paisai- _ 
dos tebebuvo laikomos ligi pat Hitleriui ateinant.

Versalio konferencija Prūsą Lietuvą suskaldė, ir kompromisinė 
sieną buvo išvesta H.munu, nepaisant Ragainės ir Tilžės apylinkių, 
esančiu į pistus nuo tos linijos, lietuviu, noro. Hitlerio režimo lai
kais šimtai arūsą lietuviu buvo suimti, daugis mirė kalėjimuose. Likę 
prūsai, namie kalbą lietuviškai, susiorganizavo į Mažosios Lietuvos 
Tarybą Vokietijoje ir reikalauja, ked ju tėvynė butą įjungta į.suvere
ninę demokratinę Lietuvos respubliką, laisvą nuo rusą priespaudos ir 
okupacijos.
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Rusija t c j e srityje neturi ir negali turėti kitu interesu'kaip 
tik .agresinius'.-sudaryti prietilti agresijai prieš likusiąją Europa: 
atkirsti nuo Europos Baltijos valstybes, užvaldyti Baltijos jūra, 
nuolat .grėsti Skandinavijai, Lenkijai ir Vakaru Europai. Dėl to didžioji 
Potsdame padaryta klaida reikalauja atitaisoma.

Mes prašom leisti pasiūlyti šį Rytprusiu ateities sprendimą:' 
Rytprūsiai turėtu būti padalinti tarp Lenkijos ir Lietuvos etno

grafine 'siena, einančia į pietus nuo Geldapės. Tatai būtu istoriškai 
teisinga ir nesusilauktu jokiu priekaištu iš vokiškai kalbančiosios 
vietiniu gyventoju dalies, be tu, kurie užsikrėtę kraštutiniu vokišku ' 
nacionalizmu. Toks sprendimas duotu tinkamą, išėjimą į Baltijos jūrą 
Lenkijai ir Lietuvai,kuriu upiu susisiekimas ir geležinkeliu sistemos 
gravituoja pirmosios į Dancigu, antrosios į Karaliaučių. Rusija niekad 
nenukrėipė pakankamai susisiekimo į kitas Baltijos uostus. - -Taliną, Rygą 
ir Liepają, o Rusijos prekybos interesams visiškai pakanka Leningrado.

Toks sprendimas pašalintu Rytprūsius kaip vokiečiu agresijos 
tvirtovą ir nesudarytu jokios grėsmės Sovietu S-ga-i, kuri 1920-1933 m. 
palaikė ko puikiausius santykius su savo gerais kaimynais .Pabaltyjy, 
prieš susisėbraudama su nacine Vokietija grobimo ir agresijos tikslais.

Ypatingai gi mes prašom leisti mums priminti, kad musu krašto 
(JV) geras vardas būtu nepataisomai pažeistas, jeigu jo valstybės sekre- 
toiiuš po dvieju metu tokios gražios patirties turint reikalu su Sovietu 

. Rusija įgp paremtu jos agresinius planus aiškiai pažeidžiančius teisin
gumo principus, nepaisančius istorijos bei etnografijos_faktu ir suda
rančius pavoju saugumui visu valstybių, suinteresuotu jūrų laisve, taigi 
ir Baltijos juros laisve.

Pagaliau leiskit priminti, kad lietuviu, latviu ir estu tautos 
dar kantriai tebelaukia išbildant Jaltos deklaracijos dėl išvaduotosios 
Europos. Ro pustrečių metu nuo karo veiksmu pabaigos Europoje nebėra 
jokio pateisinimo, kad rusai laikytu okupa vę Baltijos valstybes, Londono 
^£2j2£23Sij2’ mūšy manymu^ yra_tinlcama vieta_į.škeįti Lietuvos,_LąūyĮJoš2’ 
irjšštįjos nepriklausomybės atstatymo klausimą. {Mušu pabr.E.J.

Reiškiame Jums pagarbą
Amerikos Lietuviu Tarybos 

Vykdomasis Komitetas
.(Parašai:) Leonardas Simutis., Pirmininkas

Dr.Rijus Grigaitis, Sekretorius 
Mykolas Vaidyla, Iždininkas •

Amerikos_Baįtu Sąjungos_raštas.Marshaįįįui
Baltic American Society, amerikiečiu organizacija, kurios tikslas 

- figdyti Baltijos tautu ir JV draugystę, lapkričio 17 d. įteikė šiokį 
memorandumą, į Londono konferenciją išvykstančiam JV valstybės sekreto
riui Mąrshąlliui; ' ' - , *

"Šios draugijos nariu vardu mes' linkini geriausios sėkmės Jūsu: . 
sunkioje taikos kūrimo misijoje Londone.

M^.ūsu organizacijos nariams ypatingai rūpi užtikrinti teisingimą 
tautoms, gyvenančioms Baltijos pajūry. Estu, latviu ir lietuviu tautos 
tetekančia sgetimą sovietu priespaudą neaprašomose komunistinio' siaubo 
sąlygose.

tikime, kad tos Baltijos tautos, kurios tiek savo istorinėj 
" ■ 4 _ . siek per p.s.štsrūosius du savo nepriklausomybės dešimtmečius : 
.pasiekė asigėištiliai aukštą savo gyvenimo lygį, pasižymėjo skilandžiu 
bendradarbiavimu,. buvo sugurusios pažangią demokratiną valdžią, rasinę 
bei religinę toleranciją ir palaikė, gerus kaimyninius santykius, - mes ■ 
tikim, kad. tea tautos vertos, idant būtu atstatytos ju pagrindinės žmo
gaus teisės, politinės laisvės ur suverenumas. Tos tautos nereikalingos
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pamokytir kaip valdytis, kaip reikalingos kai kurios aziatinėa tautos, 
kurioms duodama nepriklausomybė. Ju, tu Baltijos tautu vimint.elė nelai
mė, kad jos stovi rusu imperializmo ekspansijos kely.

Todėl, mes prašom konferencijoj pasiūlyti, kad būtu atšauktas 
Potsdamo nutarimas, žadąs amerikiečiu ir britu pritarimą šiaurinės Ryt
prūsių dalies nrijun-gimui prie Sovietu S-gos.

Rytprūsių kaip vokiečiu mil.itarizmo bastiono panaikinimas isto
rinės patirties šviesoje yra patartinas, bet joji sritis turėtu būti gra
žinta jos tikriesiems savininkams, iš kuriu ji buvo atimta, o ne paversta 
sovietu mil'itarizmo bastionu. ...... '

Kės prašom pasiūlyti, kad pagal pakartotinai pareikšta pačiu tos' 
srities gyventoju ir ju,kaimynu nors Rytprūsių problema būtu sprendžiama 
vienu iš dvieju būdu, suderinamu su' teisingumu taikos ir saugumo, principais:

1. Rytprūsiai atskiriami nuo Vokietijos, ir padalinami tarp Lietu
vos ir Lenkijos pagal nustatytą etnografinę sieną ir pagal gyventoju pa
sirinkimą. Arba'-

2.. Po palyginus nedideliu teritoriniu pakeitimu Lietuvos ir Lenki
jos naudai, Rytprūsiai kaip Prussia Proper padaroma ketvirtuoju Baltijos 
Unijos nariu šalia Estijos, Latvijos, Lietuvos, kuriu unija yra kontinen
tinės Europos Unijos regioninis Vienetas.

Reikia priminti, kad šiaurinė Rytprūsių dalis, kuria sovietai nori 
prisijungti, savo.'charakteriu buvo lietuviška ir pačįu vokiečiu Admini
stracijos 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 slavu kilmės gyventoju... 
Tai protestantiška.sritis, kurios gyventoju daugumas savo rase ir žymia 
dalim savo kalba yra lietuviai. Toji sritis šimtmečius buvo ir yra natū
ralūs kanalas Lietuvos prekybai ir stambus lietuviu kultūros centras. 
Atskirta nuo Vokietijos, toji sritis būtu vertingas natūralūs ir Integra-- 
i-us Baltija valstybių bendruomenės narys.. Toks sprendimas turėtu būti pri
imtinas Rusijai, kuri neturi teisėtu uretenziju i .Rytprūsius, Jis nesuda
rytu pavojaus Rusijai, tuo tarpu kai tos srities prijungimas, prie Rusijos, 
lydimas vietos gyventoju išvarymo, sukurtu naują kary peryklą.

Leiskite pareikšti viltį, kad Amerikos delegacija į tas pastabas 
atkreips dėmesį ir kad Jūs ginsite teisingumo principus, išplaukiančius 
iš Atlanto bhartos bei Jaltos pareiškimo d.ėl 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.IP iš Vašingtono praneša, jog JV "atstovu rūmu 

užs.reik.pakomisės rekomendavo šiaurės Europos tremtinius, kaip latvius 
ir lietuvius įkurdinti Aliaskoj. Pakomisių pareiškimu', tai būtu geriausiu 
.mūsų retai apgyvento pasienio apsauga nuo agresijos. Atstovai James 
Fulton (resp.), Jacob Davits- (resp.), Jose Ii Pfeifer(resp.) ir Frank 
Shelf'idem,:, aplankę Europoj 150 stovyklų, pasiūlė JV įsileisti liespe- 
cifikuotą DP skaičių. Vien NOW York-: mieste reikia 20.000 siuvėju mokinį! 
pareiškė Davits, o visa tauta šaukiasi tarnu namuose ir darbininku ūkiuose.

Komiteto pranešime primygtinai reikalaujamą išleisti-specialius'-' 
imigracijos įstatymus įkurdinti DP JV, ypačiai Aliaskoj. Jame sakoma, 

kad ten reikalinga žmonių su ypatingais sugebėjimais ir tinkamumu. Komi
tetas taip pat rekomendavę.- 2) tuoj sušaukti tarptautinį. IRO posėdį nu
statyti 3 metu planą DP nrogramai-įvykdyti;"2) uždrausti Dl’ i švankioj imą - 
"Grietinės nugrailymą'- ;j'uždaryti visas (t-e vienčš/'IiP stovyklasTTfalijoje 
iš dalies dėl komunistu infiltracijos į Siaurės Italijos DP stovyklas,
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4~ nuimti stovyklų spygliuotu vielų užtvaras? 5° nustatyti datą, po kurios 
daugiau 1)P JV nebepriims"

Komitetas rekomendavo neteikti Marshallio pagalbos kraštam, kurie, 
neįsileidžia DP»

AtstcKultunas pareiškė, kad DP stovyklose gimimą skaičius proporcin
gai 35 kartus didesnis kaip Prancūzijoj ir kad kasmet gimsta 20.0u0 dau
giau kaip miršta. Nusikaltimą esą labai maža, žmonės visi nori dirbti. 
Komitetas rekomendavo«.kad > IRO sumažintą savo štabą ir duotą tvarkytis 
patiems DP. . . ..................... ........-------------------- ----------------

’New York Herald Tribune'1 XI, 13 rašo, kad po to pranešimo klausimas 
jau nebesąs "ar bus įstatymas DP įsileisti-', bet "koks įstatymas butą tin
kamiausias". Laikraštis reikalaują ..nebeatįdėįiptį, nes kiti kraštai iš- 
graibstysią geriausius DP,"kurią reikią "ir'JvV DP klausimas būsiąs vienas 
iš svarbiausią kongreso sesijos darbą. x ,

",Vįeno^Europįeftio likimas"-
Tokią antraštę italą, laikraštis "L'Europeo Qualunque" uždėjo virš 

dvieju nuotrauką, kurios vaizdu.'.ja Anglijoj ūky dirbančius gen.Černių ir 
ponią,' Laikraštis pridėjo pastabą^ "Generolas Jonas Černius, buvęs Lietuvos 
ministeris pirmininkas, Vyriausias Kariuomenės Vadas, inžinierius ir moks - 
.Įninkąs, kuris kalia 7 kalbomis, sakosi esąs laimingas galėjęs-išvengti 
areštavimo, kuomet rusai užpuolė ir inkorporavo j-.- tėvynę. Nuo to laiko ne
buvo girdėti kalbant apie generolą Černių, bet dabar buvo susekta jo pa
slaptis: jis dirba kaip samdininkas viename Cornwall ūkyje".

—— ----- Pe-nuotraukomis parašyta; "Ponia Cerniuvienė tvarko namu ruošos rei
kalus savo kaimo virtuvėje, o generolas dirba laukuose".

REPATRIACIJOS REIK..LAI
Latvio repatrianto liudijimas

"The Baltic Review" žinią tarnyba (1947.XL.Nr.J8) paskelbė parodymą 
vieno latviu jūrininko 1945 m, vasarą repatrijavusio sovietinėn Latvijon. 
Iš Liubeko jis su keliais kitais latviais, estais ir. vienu lietuviu buvo 
nugabenti į sovietinę- zoną:

"Kai tik peržengėm Rytu-Vakaru sieną, mūsą transportas buvo sustab
dytas, o visi žmonės išvaryti į pievą. Pirmas įsakymas buvo: "Vyrai i vieną 
pusę, moterys į antrą". Jau tai sukėlė susi jaudini.mą ir nusiminimą. Po to 
sakė: "Prieš i'91.0 m. gimę vyrai stoja čia, tarp 1910-1927 m. gimusieji šia. 

Dar jaunesni į dešinę, buvę karo te.lai-jviai į kairę."
Grupę, kurioje buvo pasakotojas, nusivarė į spygliuota-viela aptver

tus, baisiai nešvarius barakus, tiek kuriais kabėjo didžiulis plakatas: 
"Mes kaip motina sveikinam jusj’rįžtandius jiamoU Būste, tebuvo vietos 
18-k'a'i‘''žfjdnTu7 sugrūdo 407 Teko' gūIėW"nSšvafioj žemėj - nebuvo nei lovų 
nei čiužiniu, nei kėdžių. Pristatė statyti baraku, bet tuoj teko darbą per
traukti, nes nebuvo medžiagos, ir laikas buvo leidžiamas "raudonajam kampe
ly", kur politrukas kalbėjo nuo ryto ligi vakaro. Jis atsipūsdamas tik pa
minėjęs "draugą Staliną" kuriam visi sustoję turėdavo kelias minutes ploti.

Tardant buvo klausinėjama: Is 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-Jjįėyynės atstatyti" - ardyįį^KaunęįViįniaus^geĮežinkęlio^antr^Ju hėgiu-. 
Nuo bado apsiginti padėdavę vietos gyventojai. Iš Švenčionių pasakotojui 
pasisekė pasprukti į Latviją ir pasiekti draugus, kuriu keli dar buvo likę. 
Jis kalba apie nuolatinius suėmimus ir išvežimus.Pyliavos kaimo gyventojus 
taip išsėmusios, kad jil nieke .miega?..' duoti badaujantiems miestiešiams.
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Tikras maras esą'rusų, elgetos, kaip skėriai užpluuę Latvija kaimus, iš
badėję ir skarmaloti/.-susimetę gaujomis plėLią--ir '"net žudą.

- Pasakotojo drangai.-.Wigrily nepriėmę jo net nakvynės, bijodami nak
tinės NKVD kontrr1 Ks,-. ir jis išėjęą .Ieškoti tėvų., kuriuos radęs paliktus 
jų nedidelėj sodyboj; visi didesni kaip 10 ha ūkiai Išdalinti, pabėgusiųjų 
ūkiai atiduoti rusams kolonistams. v

Pas t*vus pasakotojas išsislapstęs trejetų mėnesių., bet po to NKVD 
užuodė; ir- agentai - atvykę i ukl ji suėmė, Kalėjime jis radęs Ūkininkų, 
mi ėst-eSi.ų. darbininkų / mokytojų s .sėdinčių už tarnavimą vokie&ių kariuomenėj, 
už "pyliavų "neat i davimą, už daiktų-mainymą į melstų, už pavėlavimų į darbų, 
už Londono radijo klausymų., už Kgandų skleidimą” ir 1.1. Sargybiniai buvę 
latvių bolševikai jų vlrsii.inkas rusas. Po mėnesius trukusio tardymo pasa
kotojas buvo paimtas 1 darbo stovyklą Kresnoje Belo, orie Leningrado, kur 
tedirbo latviai, estai ir suomiai. Valgyti gaudavę smirdančios sriubos,kar
tas nuo karto supuvusia silkę,-labai maža duonos. Tardymai, grasinimai ir 
mušimas nesiliovė,. Stovyklos gyventojai, nuolat keitėsi5 dalis buvę likviduo- 
jami.-s kiti pasiunčiami 1 druskos kasyklas prie Balkaš.o ežero.

' Gavęs žinių, kad’su kitų likimo draugų -grupe bus išvežtas | Turkestaną, 
pasakotojas nifeprendė bėgti, nors tai jam- kaštuotų, ir gyvybę, pėsčias nuėjęs 
į Gaėiną, iš ten slapta nūvažlavo į Pskovu. ”pievas ir geri žmonės man pa
dėjo, ir po daugelio avantiūrų aš 'vėl atsiduriau Vakaruose, iš kur aš kvai. 
lys save noru buvau išvykęs. Dabar aš žinau viena: nėra pasauly jėgos, kuri, 
priverstų manė-■grįžti- į-tą pragarų, t tėvynę grįžti aš negaliu,, nes žinau, 
kad jos nebėra.H ' . : .

S 0V? 1 .E T 1 Gi.
- stiprinamos rusų^komunįstų^yozioijos^Estiįoį

_Sto.ekholmo ’’The Baltic. Reviv"-' Žinių tarnyba .savo biuleteny ‘Nr.f37 " 
(i947.il.21) praneša’, jog,sprendžiant iš sovietinių Estijos laikraščių,estų '■ 
jaunimas ir net komjaunuoliai taip nesidomi komunizmo mokslu ir rodo""Vakarų 
tendencijas” s kad visasąjunginės komunistų partijos oc-n.ro komitetas rado 
reikalinga imtis ypatingų priemonių Estijos kompartijai sudrausminti ir 

‘’’kadrams” parengti. Estijos kompartija gavo visą, eilę rusų sekretorių bei. 
specialistų", kurių dalis pasiųsti į svarbesniąsias pramonės 'įmones.^Nstų^koEi- 
partija visiškai pajungta rusams? tik kaimuose estai tebėra atsakingiej? 
partijos''pafeIgūn&rt‘"I!artI'jos“aEtyvistų susirinkimuose drausmės klausimas 
-įsus -pats svarbiausias debatų punktas, Kompartijos organas ’’Rahva Haal” 
(Liaudies-balsas) spalių 24 d. -vęūSUBajams skundėsi jaunimo ’’ideologiniu pa- . 
laidumu” ir konstatavo, kad. jo auklėjimas netinkamai organizuotas,

•■Partijos įtakai ostijoj pa didinti, rusai pareigūnai bei darbininkai, 
siunčiami į tą. kraštą, turėsią būti arba komunistai., arba komjaunuoliai.

Sovietai norėjo nutlld.yti_Svedg,radiofono_kaįbėtoĮjus
Mūsų korespondentas iš Stookholmo rašo;
S.m, lapkričio 21 d, švedų radiofone buvo minima 1917 m. revoliucijos 

30 metų sukaktis.'Pakviesti buvo 6 kalbėtojai, tarp jų keturi rašytojai - 
du’komūniistuoją ir du seniau buw gana ružavi socialistai, norvegų žymusis 
lyrikas Krnulf Overland ir vienas iš Švedijos prozinio meno viršūnių, Eyvind 
J'ohnsson (tarp kitko abu šie rašytojai švedų kultūrininkų buvo, siūlomi į 
šiuometinius Nobelio laureatus), Sd.vietų ambasada Stockholme raštu kreipėsi 
į Švedijos užs.rsik.ministerijų, reikalaudama, kad radiofono direkcija ne
leistų kalbėti Overlairiui- ir Johnssonui, kurie dabar prieš Sov.S-gų . 
nusistatę. Žinoma, niekas iš to neišėjo -.abu-rašytojai kalbėjo atvirą! iŠ 
širdies. 0 štai kas sovietų ambasadai nepatiko;

■ SveBlandas savo kalbą pradėjo sakydamas,.kad komunizmo programa žadėjo 
politinę ir ekonominę laisvę ir tas pi 6ias teiš'es' visiems žmonėms ir visoms 
tautoms. Niekas neturėjo kitų skurdu urstis. Eėrblninka’i ir ūkininkai turėjo
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būti ponai patys sau. Visu žodžiai turėjo būti—d^girst!^ kiekvienas 
balsas, šaukiantis toisybėsj neturėjo nuaidėti voltui.

"Revoliucija laimėjo ir-papunkčiui apvylė mūšy, laukimus., lomi 
buvo sukoloktyvintą. Pramonė suvalstybinta. Bot ir Rusijoje direktorius 
uždirba šimtu karty, daugiau, negu darbininkas. Ekonominė laisvė teeg
zistuoja tik aukštąja! klasei. Darbininkai neturi teisės nieko pasakyti 
dėl savo interesu. Jie baudžiauninkai ir dabar, kaip ir pirma. Organ!- ■' 
zuota oolitinė opozicija laikoma sąmokslu prieš valstybę 5r baudžiama. 
Laikoma slaptoji policija, kuri užnuodija visą visuomenę ir atlygina 
ir už niekšingiausius idavinėjimus. Policija priverčia savo aukas pri
sipažinti, jas visaip karkindama, kaltinamieji iš anksto nuteisiami 
mirti neduodant progos jiems apsigintio Milijonai žmonių sėdi koncontra- - 
cijos stovyklose, kurios nė kiek negeresnės už vokiečiu buvusias.

Sovietu S-ga, jei ir ne formaliai, tai faktinei varu .-riverčia 
kaimyninius kraštus įsivesti komunistinę diktatūrą. Visa ta. prav.dama 
tais pačiais brutaliais metodais, kokius kad vartojo ir Hitleris, jo 
SS-daliniai ir geštapas. Ir tą siaubą įvarantį užvaldymą jie įves i visą 
Europą, je jie nebus sulaikyti, gėvoįįuęįla gsdgvėwkitg vaisiy^kaip^ 
tik tuoą, kurio kabe kartuvėse. Sov75-ga~va3ina~šave”šoclal’lsti’ne’’t>ūi“ 
3emokratiIka".’~i?ai''nSra’no'f'dėmokrati ja, nei socializmas - tai naujas 
naeionąlsocializmas"’. ’

"Kai prasidėjo rusą revoliucija, buvau aš septyniolikos moty, ir 
priklausiau sindikalistin.i organizacijai; artimai jaunai socialistinei 
partijai",pradėjo rašytojas Eyvind Johnsson. "Rusai tėjo veiksmu. Jio 
vartojo prievartą, bot 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-gojo po JO.moty 
pereinamojo laikotarpio? Kraštas išsivystė į pasaulio—labiausiai pasižy
mėjusią policinę valstybę. Tautosf piliečio, individo laisvė nebeegzis
tuoja Rusijoje. Viso likusio pasaulio pažinimas ton monkas. Proletarinė 
diktatūra spaudžia proletarus, o ne per proletarus, Didžioji galybė 
Rusija dabar.yra . ■ pati reąkcingi'ajisia pasaulio militarinė valstybė. 
Rūsy revoliucijos paveldėtojai savo galybę ir valdžią grindžia slaptąja 
policiją,■kalėjimais.> kone -aitracijos stovyklomis, masiniu žmonių’naikinimu 
okupavimu ir pagrobimu mažu valstybių. Panašumai tarp komunistinės, nacis
tinės ir fašistinės valstybės yra daug didesni, negu skirtumai".

JIKOLnlClKŪS LTSKLEIDŽE. LENKIJOS TIKROVE '
Pabėgęs lenkų, valstiečiu partijos lyderis MikolaiSikas šveicarą. 

"STeue Zūrcher Zoitung" 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 būsią naudinga visam pa
sauliui, nes jis pamatysiąs, kaip komunistinės mažumos paima į savo rankas 
totalinę valdžią: busią naudos ir Lenkijai/ nes tiesos pažinimas priar
tinsiąs posūkį į gera... - Čia to Mikolaičiko pranešimo pagrindiniai 
duomenys.

Komunistą taktika
yra, Mikolaičiko žodžiais, "velniškai rafinuota". Jie demokratais dedasi 
tol, kol paima savo kontrolėn saugumo policiją ir kariuomenę, kurias 
jie jau be atodairos ir skrupulu naudoja nekomunistiniams elementams te
rorizuoti. Pirmon_galvon gaspaudžiami intelektualai, kol jie, pabūgę dėl 
savo gyvybės~5el"šūsir3pinę‘ael“mafeflallniy”šun£umu, nutyla arba pa
sidaro naujosios santvarkos įrankiai. Lengviau susidorotį_su pramonės 
darbininkais - jiems naujosios dvasios“lKvep?I'“pa£anEą"'puš'būžInio kūtko- 
švaT3žiy~EIekviename kėlią tūkstančiu darbininką, fabrike. Ilgiausiai 
priešinasi ūkininkai; jiems nuramdyti be teroro vartojamas ’nušEūflinimas 
ir~išvaryžaš“iš~fiklų. Kur kas lengviau pažabojamos viduriniosios klasės - 
technikai, krautuvninkai ir t.t.: juos pritrenkia nusavinimai, atleidimas, 
iš darbo,- suėmimai, į skurdina jimai.».
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"Žemės reforma"
kuria naujoji Lenkija taip didžiuojasi, tepalietė vos apie 10 proc. 
visos žemės, arba anie 1,2 mil.ha senojoj Vakaru Lenkijoj. Tačiau 
naujakuriai -negavo* nei-padargų, nei gyvulių, nei net namu- Namus sta
tyti ūkininkams buvo tyčia uždrausta, kad pastūmėtu juos i kolchozus. 
Iš vyriausybės kreditu Lenkijoj žemės ūkiui tekliuvo.4 proc. , iš-5Q0: 
mil.dol.UNRRA’os pagalbos tik 70 mil.vietoj UMBRA-.'o s įsakmiai skirtu 
ISO mil.dol-. Ir tuos 70 mil .pati UNRRA vargais negalais tsnukre-ipė ■ ,- 
į- žemės ūkį, kuriam vyriausybė buvo pasiryžusi teduoti 45 mil.> Mokesčių 
inspektoriams įsakyta ūkininkus stačiai terorizuoti nepakeliamais mo
kesčiais ir javu pyliavomis. Prie Lenkijos prijungtuose Rytprūsiuose 
nebuvo, jokios žomės reformos; po kalias ėdimas sugrūsta į , žemės; ūkio ., 
kooperatyvus, kurie apima anie 6Qjfe žemės, likusieji yra tiesioginėj 
valstybės valdžioj. 1*.O0G)-čiui. ha tėra vienas arklys, o.galvijų tėra 
40yį normalaus skaičiaus.

Ateities gavėjus'lenkų_tautai ’ . -
grasias*iš'mokyklų, kurios demoralizuojančios jaunimu. Geri pažymiai ■ 
rąžomi, ne už dalyku mokėjime,'bet už prisiderinimu prie komunistinės 
ideoldfcijos. "Lengva įsivaizduoti, kaip tai veikia-jaunimo moralę 
Senesnioji karta, mačiusi geresniuosius laikus, išmiršta-. Jaunesnieji, 

■kovoję antinacinčj rezistencijoj., yra. dabartinio rėžimo opozicijos 
avangardas. Ir žios kartos komunistams nepasiseks užnuodyti. Bet įeigu_ 
dabartinė padėtis užtruks tikrai ilgai, išaugs nauja karta,_kuri^ne6e“ 
afminšr“rIešE6mūnls€Tnrų“Iaitčų“ir“nebepažins išorio“pašaūllo7“Toji . 
genefaci Ja“ Jaū~gaII“nūošrr.3žIar“fiESfi7“Ea3“3šmOkraHja“if “Vakarai yra 
jų Priešai, o komunizmas ir sovietai- jų tikrieji’draugai. Tą.gąyojuy 
Vakarai privalo gerai suprasti. Jo nebus, jeigu reikalai greif pasikeis".

esąs susiredūkavęs į minimumą; jis pats, Mikolaičikas, jo nekurstęs, 
..nes vyriausybė tik ir ieškanti progų imtis brutaliu represijų prieš 
-nekaltus žmones. ’ ' .

Mikolaičikas sakosi. nėsigailį-s bandęs praktiškai bendradarbiauti 
su komunistais: jis atlikęs savo'pareigą, bet bandymas nepavykęs, ir 
toliau kovoti dėl Lenkijos įgįsyės_tosg_galima iš svetur.

Eaig3ūEeš“i0i£.olaičiEaš“par šišEJ-7“Jog“polifinis”a6ieju pasauliu 
■- sovietų ir demokratijų - sugyvenimas nesąs-absoliučiai negalimas, 
tačiau ūkinis bęndradarbravimas_esęs_yisiškai_nęįnianomas,’nes totalis- 
tinėse vaIsVy5$še-3ar6o”j$ga”'Kaip-iš.“aū3oJama7“£a3 demokratinės vals
tybės su aukštesniu net'darbininku gyvenimo lygiu komerciškai niekad 
neišlaikys konkuroncijos.

, • ■ £• il_dž:1-=įl“įUY2s (atkelta iš 1 psl.)
u - . - •_ - • . i. • • - 4- ■ i ’ t

Dabartinei Visumos sesijai baigiantis, atrodo, tuos skundus ištirti 
derėtų .Mažajai Visumai; ir-tuo būdu būtu pirmąsyk patikrintas jos 
veiksmingumas tuos© reikaluose, ’kuriems ji buvo sudaryta".

Ryšium su ’antruoju memorandumu "Cgįoago Tribune" korespondentas 
Ches.ly Manly t-7.XI .24- praneša iš Lake Success“

"Trijų Baltijos valstybių ministerial Vašingtone šiandien įteikė 
JTO Visumos pirmininkui Osvaldo Aranhai.įspūdingai dokumentuot? peticijų, 
kurioje šovietų Rusi ja' kaltinama sistemingai naikinanti lietuvių, latvių 
ir ėstų tautas.'. . . .

Ministerial, kurių šalis- rusai užpuolė.1940 m. birželio ra-. , kada 
dikt'a.t.oriai Stalinas ir iii tleris. d.uvo .sųjun įn'inkni, kreipėsi į JTO

■ pįašydąr..'i ištirti nadėtį ir paparyti poly rusų okupacijai. Jie riminė-,
■ kad .necinė’'.Vėkietija buvo vienintelė iš didž.val-st -bių,-pri pažinus i tų ■
kraštų prijungimą prie Rusijos... . . : '
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Ankstytoesnis Lietuvos ministorio raitas JTO gen. LLe^
!b" r-oi į’-- "‘=131 i -t-.s ..JTO archyvuose, nors •< BCr.V 1 , -
genocidą, t.y.ištisų tautų, naikinimų,tarptautiniv nusxr.aimiuju m char
ts visus narius įpareigoja gerbti žmogaus teises bei.pagrindin.es laisves 
ir ref'alauja savo narius sąžiningai pildyti savo įsipareigojimus.' 

"Jurz.tir.is Taut.s nepasiektų savo tikslo ir netektų, savordison 
.d’ėtre, j. igu jds liktų' abaj’t'-'-os piktai ir sistemingai genocido ptiitikai, 
kurią voro vier'V’ iš jų T .•■ jį steigėjų" .'sakoma Baltijos min-rių raitė. 
Niirnbergo karo .lušikaltėlių byloj, sovietų Vyriausybės atstovai juos kal
tino nusikaltirr.’.is .žmoniškumui. Lake Success ir Flushing Meadows tos 
pačios valstybės atstovai drįsta nuolat kelti balsą gindami mažąsias 
valstybes ir kolcninių tautų teises bei laisves". , ■ .

Paduodama vardus,datas ir vietoves,peticija kaltina rusus nemažiau 
sukrečiančiais žiaurumais kaip nacių.Kaltinama,bo kitko,fiziniu kankinimu, 
masiniu žudymu ir masiniais deportavimais į Sibiro darbo vergų stovyklas. 
"Režimas Rusijos priverstinio darbo stovyklose yra toks pat,kokį gestapas 
buvo įvedąs Vokietijos kone-j--s’stovyklose, su tuo tik skirtumu,kad prieš 
nužudydami savo aukas sovietų budeliai ii jų bando išspausti darbr. kiek 
tik gali", tvirtinama peticijoje, "Ligi šiol sovietų okupacijos aukų ' ■
skaičius siekia daugiau kaip 200.000.- Pridėjus'nacių nužudytuosius (iš ■ 
dalies rasiniais motyvais), nuo 1940m.birželio 15 d. žuvo apie 300.000 
Lietuvos gyventojųįarba 20% vist? gyventojų.

Iš Estijos ir Latvijos.skaitmeninių duomenų nėra.Tačiau peticijoje 
cituojamas Tarpt.Raud.Kryžiaus Ženevoj pranešimas, kad per pirmąją oku
paciją,dar prieš vokiečių invaziją 1941 m. ,1.3'55 latviai buvo nužudyti 
ir 32.895 ištremti. 1941 m. per pustrečio mėnesio prieš vokiečių invaziją 
dingą 60.000 estų.

Peticijoj cituojama "Pravda", oficialus Rusijos, komunistų partijos 
organas, rašąs 1941 m. pavasarį; "Petras Didysis padarė didelę’klaidą, 
palikdamas Baltijos srities gyventojus savo kraštuose". Peticijoj nuro-• 
doma,kad 1941 m. sausio 21,d. saugumo vicekomisaro,kažkokio Serovo,slap- ! 
toj instrukcijoj Hr.2192 sakoma; "Antisovietinio elemento pašalinimas 

■iš Baltijos respublikųyra didžiulės reikšmės politinis uždavinys".
"New York Herald Tribune" 4?.XI.24 pranešė; "Lietuvos,Letvijos ir 

Estijos p3ŠiūnTiniai“įteIE5~VIšumos pirmininkui Aranhai 15-kos puslapių 
raštą,smulkiai išdėstydami sovietų žiaurumus ir persekiojimus tuose kraš
tuose jr prašydami tuoj padaryti galą sovietų okupacijai.Trys ministerial, 
Lietuvos P.Zadeikis.Latvijos Dr.Alf.Bilmanis,Estijos joh.Kaiv,kaltino ru
sus naudojant genocido metodus tuose kraštuose. .į

Tos p.'-čios dienos 2New_York_Times"■ pranešė; Grupė tremtinių iš 
trijų Baltijos valstybių"Sian<5ien~įteik5 JTO raštą, kaltindami sovietų 
sovietų organus Lietuvoj ,Latvijoj 'ir Estijoj "genocidu". Prašoma,kad 
Visuma imtųsi akcijos toras sritims iš sovietų jungo išvaduoti,Raštas buvo 
pasiųstas Visumos pirmininkui Dr.0swa.ldo Aranhai,kuris prašomas,kad tasai 
34 puslapių dokumentas,smulkiai išdėstęs kaltinimus,būtų išdalintas de~ ' 
le-3.t_ms.R;)St? įteikė trijų buv.Baltijos kraštų vyriausybių atstovai, 
Vašingtone .- Povilas Zadsikis Lietuvos, Dr.Alfr.,Bilmanis Latvijos ir . 
jch.Kaiv Estijos.Rašte minimi šimtų tūkstančių ištrėmimai, masiniai žu- * 
dym-’i vokiečiams žygiuojant pirmyn per praeitą karą ir kiti žiaurumai. 
Kaltinama sistemingu pabaltiečių naikinimu.Cituojamas komunistų organas 
"Pravde”,kuris 1941m.rašąs,jog Petras Didysis"pe.darė didelę klaidą,palik
damas Baltijos sričių gyventojus savo kraštuose.

Lapkričio 5-6d.d.Vatikano radijas po kelissyk įvairiomis kalbomis 
transliavo šį pranešimą ,KŪfi~IšIčfėj6~fr“daugiau italų laikraščių: 
"Lietuvių Tautinis Išlaisvinimo Komitetas pasiuntė gen.Jungt.Tautųfeekr. 
Trygve .Lie laišką,kuriame Sov,S-ga apkaltinama už masines, lietuvių žudynes • 
ir ši didžiausia pasaulinė organizacija prašoma sud'r'austi tokius dalykus. 
Y?rtinge.i šis laiškas,kaip praneša International News įServine,apkaltina 
rusus už tūkstančių lietuvių deportacijas į- Sibirą, už sąmoningą lietuvių 
ūkininkų nuskurdinimą, už brutalų lietuvių katalikų dvasininkų traktavimą, 
.'.tsišaukimos baigiamas,kad JTO įsikišimas yra vienintelė priemonė apginti 
lietuvių tautos pagrindines teises ir laisves". . ' .
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