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Constantine R.Jurgėla, "History of the Lithuanian people" 
(Lietuviu tautos istorija). Išlėiao“EletūvIuTtūItaroš"InštIfuraJ 
(Lithuanian Cultural Institute) New Yorke, 1946. 544 psi., gausiai 
iliustruota.

Jurgėla kukliai sakosi ’’negalėjęs pilnai pateikti visu Lietuvos 
istorijos faktu”, - jis "tebandęs peržvelgti tolimesnės praeities po
litinius Įvykius, sustodamas ties tais faktais, kurie, jo akimis, 
angliškuose istorijos bei propagandos darbuose labiausiai iškraipyt! 
bei neteisingai aiškinami”. Pasistatydan^s tokį uždavinį, autorius ne
išvengiamai įžengė į publicistinį kelią. Tuo patim jis negalėjo išvengti 
ir tendencijos. Skubame patikslinti, kad toji tendencija paties autoriau® 
nusakyta jautrioje veikalo dedikacijoje; jis tą savo kapitalinį,puikiai 
išleistą darbą skiria "Atlanto Chartoį_deklaruotos Laisvės bjlai, Išlais
vinimo Karžygiams, mano~5o?lū“£lefuvlu“7aūfaI“Ir“još“gėrIėšIemš~EaImynrii‘s 
prle'TaltT^os^TaČfaū pūBlicIšffnfŠ”ve“kaI6“charakreriš'*nemažina-Jo-“ 
moEsIinSš“vergės. Jurgėla imponuoja didele erudicija ir kruopščiu 
šaltiniu ištyrimu, kurio rezultatus jis su meile paduoda skaitytojui. 
Net žmogui, kuriam Lietuvos praeitis nėra visiškai nežinoma, šią knygą 
skaitant tūlas jos istorijos laikmetis atsistoja prieš akis gyvu, dar 
nematytu, dažnai jaudinančiu paveikslu, Jurgėlos suieškotu ir vykusiai 
parinktu archyvinėje pirmųjų šaltiniu galerijoje (šiurpūs liudijimai 
apie plėšikinius teutonu "apaštalavimo" žygius į Lietuvą; melodrama
tiški’ XIX a. sukilimu vaizdai...). Amerikiečiui skaitytojui autorius 
pasuka tokiu gabaliuku, kaip pav,, primindamas, kad vienas Kudirkos 
satyru personažas - prasigėręs maskolių žandaras Lietuvoj - buvo tėvas 
Vozniackio, rusu fašisto ir naciu šnipo Jungt. Valstybėse II-jo pasau
linio karo metu.

Kaip spinduliai padidinamo stiklo lešyje, taip Jurgėlos knygos 
esmė sutelkta įžangoje, kurią parašė Clarence August Manning, profesorius 
Columbia universiteto, kuriame prieš eilę metu pats Jurgėla gavo savo 
akademinius laipsnius. Trumpai cltuojam;

"Viduramžiu Europoje lietuviai buvo sukūrę galingą ir nepriklau
somą valstybę.'Jie šimtmečiais pajėgė sustabdyti vokiečiu veržimąsi į 
Rytus. Jie apsaugojo Europą nuo mongolu ir totorių. Jie sukūrė jėgą 
ir santvarką, už kurios rytiniai slavai galėjo saugus gyventi taikoj 
ir laisvėj, kokia buvo nežinoma Maskvos Rusijoj. Ją valdiniai turėjo 
daugiau žmoniškosios laisvės kaip bet kuris kaimyninis kraštas. Jie 
ugdė švietimą ir toleranciją ir suvaidino savo vaidmenį bendrojoje 
Europos kultūros evoliucijoje..."

"co o Tikėkimės, kad ši knyga ras daug skaitytoju, kurie, įsi
tikinę Lietuvos aspiracijų teisingumu, sujus veikti, kad ši maža šalis, 
ilgą laiką buvusi Vakaru kultūros pylimas Rytą Europoj, bus atstatyta 
kartu su Latvija ir Estija savo vaidmeniui vaidinti - kurti geresnį, 
be karo pasaulį... Lietuviu tauta, kurios ilga istorija paženklinta 
pažanga, žmoniškumu ir tolerancija, neužsipelnė, kad su ja būtu taip 
pasielgta, kaip yra dabar. Laisvės karžygiai, lietuviai turi teisę at
gauti savo laisvę ir deramą vietą laimingoj suvereniniu valstybių šei
moj" • ----------------

Lozoraičių 
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Šio veikalo autorius Konstantinas R.Jurgėla gimė 19CA nu 
Elizabeth, N.Yo, Jungt .ValstyE5eŠe7‘,pertraūEęš“’au£štesnį jį mokslu, 
jis atvyko į Lietuvą, savanoriu stojo į jos besikuriančią kariuomene 
ir dalyvavo nepriklausomybės kovose. Grįžęs į JV 1924 m., Jurgėla 
studijavo Columbia universitete ir Brooklyn© teisės mokykloj ir tuo 
pačiu metu buvo Lietuvos’generalinio konsulato New Yorke sekretorius. 
Aukštuosius mokslus baigė LL.B ir LL.&L laipsniais, yra pilnateisis 
advokatas, vertėsi advokatūra nuo 19J6 m. Sovietams Lietuvą okupavus, 
Jurgėlos erudicijos ir energijos prireikė Amerikos Lietuviu Tarybai,
kuri ji pakvietė savo informacijos tarnybos - LAIC - direktorium. - 
Be gausių straipsnių, 1951 m» Lietuvoj buvo išleistas jo išverstas 
W.T. Scranlono romanas "Dieve pasigailėk musų", (Ziur,kitas recenzijas 

Constantine R»Jurgėla, Rev„Kazys Gečys, Simas Sužiedėlis 
"Lithuanfa~Tn~a~T^175~Teuf onf č“CL\iTcH’T~rL£et'uva~f eūt’enū”r epIešeT. 
mC7”New''?ofIc7"gepfem5ėn92f5T,^ir? psl.

).

Kun.Dr.K.Gečys, rašo apie Prūsų, S.Sužiedėlis apie Livonijos 
ordino susidurimus su Lietuva, lietuvių tauta bei giminingomis genti
mis; K.R.Jurgėla tas dvi studijas apjungia ir atkreipia redaktorių, 
žurnalistų, istorikų ir politikų dėmesį į pateikiamųjų duomenų poli
tini aktualumą kuriant musų gadynės taiką. Leidinio paskirtis - 
parodyti, kad Prūsai nuo seno buvo lietuviškas kraštas ir kad šimt
metinės viduramžių kovos Rytų Europoj buvo anaiptol ne teutonų - slavų 
grumtynės, kaip dabar aiškina ne tik rusų istorikai, bet labai dažnai 
ir Vakarų publicistai; Jurgėla paryškina Gečio ir Sužiedėlio studijų 
išvadą, kad lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė buvo pagrindinis 
veiksnys srityje tarp Rytų ir Vakarų, tarp slavų ij* teutonų; kad nw 
slavai, bet lietuviai šimtmečiais atlaikė vokiečių ekspansiją ir 
sudėjo didžiausių tos kovos auką. Lietuvos santykių su vokiečiais 
raida nuo abiejų ordinų Įsikūrimo prie Baltijos privedama ligi nau
jausių laikų. Išvadą nusako šie kun.Dr.Gečio studijos baigiamieji 
žodžiai;

"Teisingumas reikalauja, kad Lietuva būtų atstatyta kaip 
nepriklausoma valstybė jos prieškarinėse sienose, įjungiant sostinę 
Vilnių ir krašto"plaučius"— Klaipėdos uostą ir sritį. Dar daugiau: 
jeigu taikos kūrėjai rastų^ jog pastoviai taikai ir žmonijos laimei 
reikalinga pašalinti Rytprūsius kaip vokiečių agresijos bastioną 
(studija rašyta dar prieš Potsdamo konferencija. E«), tokiu atveju 
Lietuvai taip pat turėtų bubi duotas balsas pareikšti pretenzijas 
į savo bočių žemę, kurią teutonų ordinas bu v© smurtu pagrobęs. 
Lietuva turėtų atgauti bent^tą Rytprūsių dalį, kurią vokiečių žemė
lapių braižytojai ir pareigūnaljligi XIX-jo šimtmečio, vidurio pažy
mėdavo kaip Samland ir Littauische Kreis".

Constantine R.Jurgėla, ,LL.B., LL.K. J’Ghillebert de Lannoy 
In Medieval’LitKūanfa^rGc 3e“Cannoy ~vidūfamžių“Clefūv6JJ7"’L£IC7 
Uew’-?ofk7'"r9zf5r'“95’psi.

Amerikos Lietuvių Informacijos Centro direktorius adv0K. 
Jurgėla angliškai išleido P. Klimo studiją apie tą viduramžių 
Burgundijos didiką, Prancūzijos ir Anglijos karalių ambasadorių 
pas Vytautą Didyjį. Įžanginėj studijoj Jurgėla atsekęs parodo,kad 
velionis JV prezidentas Rooseveltas buvo Ghillebert de Lannoy pa
likuonis, ir išveda įdomią bei politiškai aktualią paralelę:

"Ghillebert de Lannoy kaip Anglijos ir Prancūzijos ambasa
dorius vyko į neseniai krikščionybėn atverstą kraštą, ieškodamas 
Lietuvos patarimo ir bendradarbiavime saracėnam išvyti ir Šventąją*. 
Žemei vadovauti. Po penkių šimtų metų tolimam jo palikuoniui, 
Franklinii Delano Roos<.veltui, buvo lemta tapti didžiausia žmonijos 
viltimi visokios rūšies agresijai bei priespaudai išrauti.Ghillebciio 
ir Vyt_uito era buvo jėgos politikos par excellence gadynė. Ghillebex- 
tas, pamatęs savo meto sistemos trūkumus, projektavo naują režimo 
formą su ribota monarcho vaJdžia ir savotiška Tautų S-ga, pagrįsta 
krikščioniškosios, moralės pi? Tr—**autas bandė «.šs orę st i Vidurio
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ir Ryty. Europos problemas valdovu kongrese » kažkas panašu į regioniniu 
saugume bloku ir regioninės jungtiniu tautu organizacijos idėjas*... 
Tašiau Ghillebepto ir Vytauto planai buvo per ankstyvi iš viduramžiu 
išnerienčioj Europoj 5 jėgos politika ir toliau ėmė viršą... Ghillebert 
de Lannoy palikuonis dabartinei kartai pateikė Atlanto c b,ar tą ir 
Keturias laisves kaip geresnes ateities žmonijai viltį. Ar jis turės 
sėkmės šiame apšviestame XX~me amžiuje?”

Šitaip suaktualinus to vidurupiu diplomato prisiminimą» ele
gišku atspalvį visam aprašymui tęikįa paties studijos autoriaus Petro 
Klimo likimas, kurį Jurgėla tąip pat pamini. Lietuviškasis Ghiljleberto 
de Lannoy atitikmuo - Vytauto Didžiojo tėvynės pasiuntinys į Ghillebęc» 
de Lannoy tėvynę Petras Klimas tapo ’"apšviestojo XX-jo amžiaus” jėgos 
politikos auka; l?4į5 o.- j-is buvo ^ėkiečią gestapo suimtas ir galima 
sakyti atiduotas tį rankas Lietuvoj sugrįžusiai 1IKVD tuo paėiu metu, 
kada roos e veltiniu. Atlanta-chart os principe vardu vedamas ’’išlaisvinimo” 
karas ėję į sėkmingą galą...

Dr. Owen J.GaNorėm, "Timeless Lithuania” (Amžinoji Lietuva). 
Chicago, .194j. 3Q0 psl., Il^struota7~š'l~2viem. Žemėlapiais* 
' ži knyga pagarbiai skiriama 25 mėty sukakčiai, sidatęrlniam 
jubiliejui Lietuves laisvės ir nepriklausomybės* kurią iškovojo ir f. - 
išlaikė tos tautos ištvermingą dvasias tautus, kuri iškentėjo skurdę,, 
nepriteklius, neapsakomus supkumus ir nugalėjo visas kliūtis, kad 
busimosios kartos gaišty džiaugtis praėjusią senovės dieną laisve. 
Tesuskamba toje gražioje šalyje vėl laisvės varpas”.

Šiais- žodžiais Dr. Noremas, JV pasiuntinys Lietuvai nuo 1937 m. 
liepos ligi 194-0 m, liepos m., dedikuoja savo knygą, kurioje jis.per
žvelgia Lietuvos praeitį, panagrinėja jos naująją laiką problemaiir 
fiksuoja gausius asmeninius savo pastebėjimus. Ministeris Dr.Nopemas, 
pasirodo, buvę žmogus, kuriam viskas Lietuvoj rūpėjo ir buvo įdomu; 
jam patiko vasaros pavakarę klausytis vielpEingy jaunime dainę paeže
rėje; jis daug laimingą valandą praleidęs šnekučiuodamasis su įvairiais 
Lietuvos politikos, ūkio, meno... žmonėmis; jįs pasako savo nuomonę 
Vilniaus, Klaipėdos, politiniu, religiniu santykiu.,. klausimais. 
Tūlas lietuvis skaitytojas dėl vienos kitos pastatas gal būtą kiek 
kitos nuomonės ar net akis išpustu matydamas kaip Dr.Noremas pažiūri 
į viepę kitą komplikuotą buvusios Lietuvos problemą, Tačiau su dėkin
gumu priimam šią JV ministeMo duragę, aiškiai matydami, kad į viską 
lietuviška Dr.Noremas žiurėjo nuoširdaus musą tautos draugo Mikimis. 
Ir Montanas senatorius James E Murray savo įžanginiam žody r^orjog 
Amerikos ministepio asmeny lietuviu tauta susirado patikimą bičiulį.

Minister!© užrašu ištraukoj paskatinis punktas sako; ”1940m» 
. .liepos 30 d. Amerikos’ minister!s vienas iš pirmųjų išvyksta, nes JV 

vyriausybė nutarė laikyti visą ėį(sovietihį) perversmą nelegaliu”0 
JV pasiuntinio autoritetingumu paliudijęs anie sovietinį 194-0 m. nusi
kaltimą Lietuvai, Dr.Noremas baigia lietuvišku ’’Sudiev” musu kraštui: 
"Sudiev Lietuva, Toji šalis pasitiki Dievu, ir Dievas niekad jos ne
apleis".

-Thomas G.Chaą#, The Story of Lithuania"(Lietuvos istorija). 
1946, Straffpna, House Inc., New York. -

392 puslapiu knyga su K.IĮ.Chamberlino įžanga, 11 žemėlapiu 
bei tabeliu. Šešiuose skyriuose duodama lietuvių tautos beį valstybės 
istorija nuo seniausiąją laiką,ligi II-jo pasaulinio karo galo. 
Naujausiajai Lietuvos istorijai - nuo 1939 m. ligi 1945 m. vasaros •• 
paskirtas paskutinis (XXIX knygos poskyris "Lithuania and World War II"o 
(295-34-3 psl.), Jame aprašomas’ Lietuvos ir SS savitarpio pagalbos paktas, 
194-0 m. sovietinė Lietuvos invazija, 1941 m. lietuviu sukilimas? 
vokiečiu okupacija'ir 194-4 m, grįžtamoji sovietą invazija. Viso šio 
laikmečio pavaizdavimas atremtas į išsamias dokumentą bei liudijimą 
citatas. Nušviečiama lietuviu pogrindinės rezistencijos ir VLIK’o 
veikla ligi 1945 m. liepos 10 de,kada VLIK’aa ryšium su "trijų didžiąj’.’” 
susitikimu Potsdame pasiuntė memorandumą JV prezidentui ir D.Britanijos 
minist-eriui pirmininkui.
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W o F . Re Id away, "problems_of_the Baltic7' (Baltijos problemos). 
Cambridge“Ūni veršity "Trešs 7‘’I9^O7

47: psi-. Baltijos baseino problemą studija.Trim Baltijos vals
tybėm skirti 7-38 psl., iš ją Lietuvai 7-20 psl.

Apie Lietuvą, bei kitas Baltijos valstybes autorius ražo su 
aiškia simpatija, kuri tačiau reiškiama su anglams tipingu santurumu 
ir atokumui Mūsų, tautos charakteriui ir jos istorinei misijai nusa
kyti Reddaway daugiausia vadovaujasi prof.J,Ereto (La Lithuania) ir 
profo V.Jungferio (Hinter den Seen...) veikalais,

Knyga parašyta dar prieš 1940 m. birželio 15 d. sovietinę 
invaziją, tašiau autorius pažymi, jog ’’isileisdamos sovietą Įgulas 
jos (Baltijos valstybės) faktiškai neteko savo nepriklausomybės". 
Priminęs, jog tai Įvyko po to, kai Lietuvos teritorijos dalį (Klai
pėdos kraštą) atplėšė vokiečiai, Reddaway konstatuoja, jog Baltijos 
regionas yra "desperatiškos kovos dėl civilizacijos teatras". Jis 
pripažįsta, kad"tarpkary Lietuva, Latvija ir Estija užsirekomendavo 
kaip "tvarkingos ir pažangios respublikos", per 20 nepriklausomybės 
metą pasiekusios žymią rezultatą", klausia, "ar tokios bendruomenės 
turi moralinę teisę į valstybinį nepriklausomumą ir ar žmonią bend
ruomenė tą teisę pavers kūnu", ir pažymi, jog "Baltijos srity iškyla 
pasaulinė mažųjų valstybių problema,.., be galo"švarbf~vlšal“žm.6nljai 
pro5Įęmąr(7~' - -■ - -- -~

^Rašydamas pačioje karo pradžioje, kada visi nepramatomi išju
dintos pusiausviros galimumai dar tebebuvo prieš akis, britą autorius 
baigiamąją išvadą skyriuje be kitko sako:

"(Baltijos kraštą) gaminiai, tiesa, užėmė reikšmingą vietą 
Vakarą Europos ūkyje, tačiau negalima sakyti, kad be ją nebūtą galima 
apsieiti o Todėl yra pagrindo Baltijos erdvę laikyti viena iš mažiau 
gyvybiniu kontinento sričią. Antra vertus, kultūriškai šį sritis pri
klauso pačiai aukščiausiai kategorijai. Per du dešimtmečius tos pen
kios valstybės (Suomija, Estija,Latvija, Lietuva, Lenkija), išsiva
davusios iš vohieėią ir rusą jungo, įrodė nepalikdamos nė mažiausios 
abejonės, kad jos yra pasigėrėtini, tautą šeimos nariai, šviesūs, 
energingi If*gažangfiš7”"KaI’“ją”Eūvę”vaI36vaI’'Išviffo“ą_fofaIIšfūs, 
pąaūŽoaamjr-ašmonš“laisvę ant kolektyvinės jėgos aukuro, tos išsilais
vinusios tautos priartėjo prie aukščiausios Vakarą civilizacijos bei 
demokratijos tiek, kiek tik leido ją pradiniai sunkumai. Vertinant 
Vakarą mastais ją iškilimas yra veik grynai pelnas žmonijai. Tačiau 
karas jau parodė, kad 1939 metą sąlygomis nė viena iš Baltijos tautą 
(gal be Vokietijos ir Rusijos) negali tikėtis be kitą pagalbos iš
laikysianti savo laisvę,.o Demokratiją Pabalty tegali laiduoti visiš
kas vakariniu sąjungininką triumfas ir patvarus solidarumaso.. 
Taikos kūrėjai turės keleriopą pirmenybių prieš 1919 me Jie turės 
žinoti, jog tuščia pasitikėti Tautą S-gos visagalybe arba pasikeitimu 
vokiečiu širdy□ Bet jie taip pat turės žinoti, kad Sov0S-gos kaimy
nai siaubingai bijo bolševizmo... AŠtuonią karo mėnesią pakako? kad •’ 
bent toks pat mažą valstybią skaičius atsidurtą nevilty, iš kurios 
jas tegalės išvaduoti nebent aiški sąjungininką pergalė. Čia glūdi 
problema Baltijos srities, kurią gamta ir istorija padarė tikra tė
vyne. tautą, mažą skaičium, bet dideliu siela"* —r* — .-r-y ra. caa —- ra. ura — —* •». ra. rara rara ra. —■ — •«. rara ra. rara aK»

The__Baltic States (Baltijos valstybės). Atspaudas iš JV žur
nalo "T5ė"New^Leadefn”‘I5zt5 m. balandžio 14 d0 Įvadą parašė sir 
Georg AoWaters, LL.D. Išleido The British Leaque for European Freodom, 
Scottish Section, Edinburgo

Šią nedidelę, bet kondensuotą, su dideliu politiniu įžvalgumu 
parašytą studiją parengė "The New Leader" redakcijos štabas, pade
damas ekspertą Esti jos, Latvijos ir-Lietuvos klausimais. Baltijos 
valstybią vie ta ryškiai parodoma pasaulio politinės problematikos 
fone tokiu, būdu? kuris anglosaksuose buvo retas ypač anuo metu;dar 
nepasibaigus karui su vokiečiais.
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"Estija, Latvija ir Lietuva yra pasidariusios kovu ne tik 
ginklo, bet ir ideologiniu jėgą kovą laukas,” rašo "The New Leader". 
"Tą mažu Baltijos valstybių likimas pasidarė Kur kas reikšmingesnis, 
negu kad. galima spręsti iš ją geografinio bei politinio svorio*». 
TO konflikto rezultatas gali apspręsti ir kitu, daug svarbesniu 
Europos - ir pasaulio - konfliktu rezultatu”, autoriai pasmerkia 
sovietu pretenzijų pripažinimu Teherane* JaltojeS9, griežtai atmeta 
’’klaidingą realizmą” kuri-s propaguoja didžiųjų galybių hegemonija^ 
pagrįsta taikos sistema, ir*sukritikuoja rusu ~ net neboląeviką? - 
pretenzijas į Baltijos valstybes, kurios tik Lietuvos Brastos su
tartimi tebuvusios •’ atskirtos nuo Rusijos. Padarąs isterinę
apžvalgą, pagrįstą dokumentiniais faktais tiek iš nepriklausomojo 
Baltijos valstybių meto, tiek iŠ abieju pastarųjų okupacijų, ’’The 
New Leąder” prieina išvados, kad Baltijos valstybės buvo pozityvus 
tarptatitinės bendruomenės nariai ir kad vėl tokie jie tepasidarys 
atgavę laisvą.

angliškojo atspaudo įžangoj sir G-eorge A. Waters (tą rašinį 
rašąs 1945 m* rugpiūtio mėn«) iškelia tokius sovietinės Baltijes 
kraštą okupacijos aspektus j xurie tik dabstr pradeda aktualiai dp- - • 
minti vakariniu demokratijų opiniją, o ypačiai generalinius štabus; 
"Kodėl Stalinas taip trokšta kontroliuoti Baltijos valstybes su ju 
ilgu ir strategiškai reikšmingu pajūriu?*** Tam, kad sustiprintą 
savo gynimą užnuolim® atveju? Eet kas gi ji puls?... Visiškai ap
valdydamas Baltijos jūrą, Stalinas gauna, visą eilę oro ir juros 
bazią, iš kuriu Jis gali grasinti l-r dominuoti Skandinavijos vals
tybėms o.•= ir kurios jam bus tramplynas bet kuriuo metu užpulti be-, 
ginklą Vokietiją ir Daniją.9O Butą šioks toks užtikrinimas mažytė 
auka taikos dievaitei, jeigu stebūklingu būdu - o tai neturėtą būti 
stebuklas - Rusija, būtą pastūmėta Išsinešdinti iš Baltijos valstybių, 
kad jos būtu paliktos, savarankiai, valdytis laisvai dalyvaudamos laisvą 
ir patenkintą tautą bendruomenėj"ė

Britu autorius reiškia visišką Baltijos valstybių konstruktyvui.(J 
pripažinimą; "Tšsilaisvinustos (Baltijos) valstybės ypatingai Įtiki
namu būdu įrodė sav.ę teisę ir pribrendimą nepriklausomybei* * tarp- 
kary sukurdamos laimingas, klestinčiau, pažangias bendruomenės, 
einančias demokratijos keliu”. Sovietą ir vokiečiu agresiją Waters 
vadina "šlykščių ir begėdišku imperializmo aktu, kuris sukrečia 
kiekvieną taiką branginantį žmogų”, ir prisideda prie "The New Lea
der” išvados, jog "Baltijos valstybių laisvė yra neatskiriama Eu
ropos laisvės dalis"*-

An Appeal to Bellow Ixmerlcans on Behalf of the Baltic States 
(AtsišauRimas FE?oIius“amerlKleSfuH~S el ‘SaltiJos"vaIStySIą’T"By‘ 
United Organizations of Americans of Lithuanian, Latvian and Estonian 
descent., LJC) New York, August 1944, 54 psi*

Supplement to the .anneal (Papildymas prie atsišaukimo). IAIC> 
New YorR? ^ov5mEe?”194473l"p?X'r""’'*''~’’ ------—

Tiedu Amerikos Lietuviu Informacijos Centro leidiniai ajtar
miškai atkreipia JV visuomenės ir vyriausybės dėmesį i tragiškuosius 
1944 m. vasaros ir rudens įvykius Lietuvoje ir kituose Baltijos 
kraštuose grįžtant į ten sovietinei okupacijai. "Jeigu civilizuotasis 
pasaulis tuoj neįsikiš, mes bijom, kad galį hebelikti objekto disku
tuojant kilniąją -tlantc chartos ir kitą j'ungt.tautą iškilmingai pa
skelbtą principą pritaikymą Baltijos tautoms, nes įvykiams taip tra
giškai einant Baltijos tautą nebeliks ją bočią šalyse". Leidiniuose 
skelbiamas paskutinis VLIK’o 'šauksmas iš Lietuvos (1944oIX*50) į 
amerikiečią ir britą vyriausybes "ko greičiausiai pasiusti į Lietuvą 
savo misijas lietuvią tautos teisėms bei gyvybiniams interesams ap
saugoti ir jai išgelbėti nuo gresiančio išnaikinimo"3 skelbiamos

5



6

foto nuotraukas radijogremų iš Stockholmo su pirmaisiais dramatiškais 
1944 m. rudens pranešimais apie grįžtančios sovietų, okupacijos siautę 
Lietuvoj , dedami tais dokumentais pagristi skubus Amerikos Lietuvių. 
Tarybos demaršai-JV valstybės departamente. Salia desperatiško Amori- 
kos lietuvių susirūpinimo savo brolių tėvynėje likimu leidiny randam 
šaltai korektingų oficialiosios'politikos reagavimų: ”... <TV vyriau
sybės atitinkami pareigun- i nuolat seka tuos gausius, rimtus ir kom
plikuotus klausimus,k urie iškyla ryšium su padėtimi Rytų Europos 
erdvėje... Musų vyriausybė ko-rupest.ingiausiai ir su didžiausiu pa
lankumu Svarstys visus pasiūlymus, kurie gali padėti bei konstrukty
viai paveikti raidų toj srityj. (Tašiau) ryšium su pasiūlymu įvesti 
Baltijos valstybėse tarpsųjunginę kontrolę jus, be abejo, suprantat, 
kad dabar toji sritie yra sovietų karo teatro aktingų militarinių 
operacijų zona... Aš Jus užtikrinu, kad Atlanto chartos principai 
išreiškia pagrindinius musų vyriausybės politikes tikslus..(” <TV>valst» 
pasekretorio Breckinridge Long 1944.XI.2 atsakymas .unerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkui Leonardui Simučiui

Rev.Thomas G.Chase "Significance of Ruthenian and Muscovite 
ElementIf EūanIan~SIšforyr~Gudų~Ir maŠkoTIų’*eTem.enfč~reIS5m5“ 
■Ele’fūvoš Is^cfIJoJ77“New“'xorE, 1944.

Gudai, maskoliai is? lenkai yra tasai slaviškasis elementas, 
kurio vaidmenį lietuvių kultūrai, tikėjimui, valstybiniam gyvenimui 
autorius pavaizduoja šioj 29 psl. brošiūrėlėj. Supidurimal su gudgis 
prikėlė lietuvių valstybingumų; nuo pasidavimo gudų kalbai, kultūrai 
ir stačiatikybei lietuvių tautų išgelbėjo' krikštas ir nukreipė Jų į 
vakarietinę lenkų kultūrų. Augančio Maskvos imperializmo grėsmė pa- 
greitino Lietuvos unijų su Lenkija ir paspartino lenkinimo procesų. 
Nuožmi carų rusų okupacija pažadino lietuvių tautinę sąmonę, kurios 
dėka naujoji Lietuva į savo nepriklausomų valstybinį gyvenimų Jau ėjo 
visiškai atsipalaidavusi nuo Lenkiškosios kultūros saitų. ’’Kokį vaid
menį rytinių slavų elementas, maskvinės Rusijos atstovėk Jamas, ’suvai
dino nūdienėj Lietuvos istorijoj?” klausia baigdamas autorius.

E.J.Harrison ’’Lithuania’s Fight for Freedom” (Lietuvos kova 
dėl laišvesT7~EvI'’IaIIcšT"AngIIJ63'~I944“m.'“IapkfI5Ib m. ir TV 194,5m. 
kovo mėn.

Buvusio britų vice konsulo Lietuvoj veikalas, duodąs pagrin
dinių žinių apie lietuvių tautų ir Jos istorijų ir išsamiai nusviočiųs 
abi pastarąsias Lietuvos okupacijas ligi 1944 m, rugsėjo 50 d. Lei
dinys stipriai dokumentuotas.

In the Name of the Lithuanian Rauple (Lietuvių tautos vardu).
Wolfberg7”*9457 ~ ‘ "

Leidinys iš dviejų dalių: "Mes negrįžtami" ir "Aš kaltinų”.
Pirmojoj daly dokumentais ir faktais pavaizduojama sovietinė 1942-41m.nu 
Lietuvos okupacija ir pagrindžiami lietuvi^ tremtinių negrįžimas. 
Antrojoj parodoma šimtmetinė lietuvių kova su vokiečių ekspansija 
bei agresija,nušviečiama pahkutinė vokiečių okupacija bei pogrindinis 
lietuvių Jai pasipriešinimas ir paneigiamas tuoj po karo dažnai glū
dėtas kaltinimas, esu, lietuvių tauta savo likimų surišusi su Vokie
tija ir dėl to ji, kaip ir lietuvis! tremtiniai Vokietijoj, turį pa
kelti to konsekvsnoljas,

Baltic Refugees and displaced Fersond (Raitijos pabėcėlini ir tremtinraITrT5?eas"PuEIIsKIHgi:So7-J-L^377“LHnd;n, 1947.
Tai Centrinėj Baltų Tarybos (britų zonoj) narių parengtas 

1947 m. _vasario m. memorandumas apie tai, dėl ko Baltijos kraštų pa
bėgėliai negrįžta namo ir kokiomis sąlygomis jie Vokietijoj gyvena 
kaip ?P. Atvirai išdėstyta screoningų afera, (Lietuvių vardu pasiraš.; 
'Pr. r/’UAihskas ir L. Balsys.) Leidiniui įžangos žodį parašė Atholl

*
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hercogienėj Europos Laisvės Lygos Baltijos
kraStų DP kaip jniįfcU- žiitČ5Xių Jn^fūgų jį baigia.

"Bet tų daug kenčiaj*-?ių žmonių Lkurdinimo čia ar užjūriuose 
klausimas nėra vienintelis.- Daugis karštai tiki', kad britų vyriau
sybė nepasiduos- spaudimui, kuris gali bx|ti panaudotas britų--rusų 
prekybos derybose, pripažinti tų (Baltijos) kraštų aneksija, de 
jure. Nors mes to negalėjom nepripažinti die facto ir nors iš pa- 
viršiau$ skirtumas gali atr- lyti nedidelis, tačiau moraliniu požiū
riu ji$ nepaprastai didelis Pripažindami de facto mes priėmėm pa
dėti, kurių, kad ir giliai apgailėdu ųi, pakeisti mes tug-, metu buvom 
bejėgiai. Tačiau pripažinti de juį-£ Reikštų sutikti su !3įrbariškiau- 
siu imperializmo aktu, kokį šiandiene Europa pažįsta, ir tai Skaudžiai 
susilpnintų mūsų galių ateity išlali ti tarptautinių santykių mo
ralės lygį".

Anicetas Simutis, "The economic reconstruction ųrį_Lithuania 
after 19i8ffrLietuvoš~ūIEio atstatymas po“191S77 New'York, Bclūm/ia ’ 
University Press, 1942. 148 psį. .

Tai autoriaus disertacija, įteigta 1940 m. IV Kolumbijos 
universitetui ekonomikos mokslo daktare laipsniui gauti. Vėliau 
autorius jų papildęs 1942 m. išleido si dedikacija: "Roosevelto- .. 
Churchillio ..tlanto charto^_idealams". “

S73įmutis .“įvade šūpažIndinęšF'skaitytojų. trumpai su Lietuvos 
istorija ir pateikęs apie jų bendrų žinių, pereina prie Lietuvos 
ūkio atstatymo ir jo pažangos analizės nepriklausomybės metais. 
Tuo būdu iš eilės iškelia žemės ūkio, pramonės, užsienio prakybos, 
ir finansų raidų bei pažanga. Gale nurodo į naujų bolševikų ir vo
kiečių okupacijų, kaip smūgį Lietuvos ūkiui ir pačiai valstybės 
egzistencijai. \

Prieduose įdėta: 1) Nepriklausomybės paskelbimo aktas;
2) ištrauka iš Lietuvos-TSRS taikos-sutarties; J) Lietuvių-Lenkų . 
Suvalkų sutarties tekstas; 4) Lenkų -1938 m. kovo mėn. ultimatumas 
Lietuvai, 5) Lietuvos-TSRS 1939 m. savitarpio pagalbos paktas. 
Knyga gražiai išleista <

T.F.Stewart, "The Changed Baltic’^ (Po pasikeitimų Pabaltijy). 
Atspaudas iš "The Scofisn SSogra^E^car Magazine", 1940 m. Vol.36, 
No.3, 114-126 p.p. ; ~

Tuoj po pirmosios sovietų okupacijos 1940 m. parašyta apžvaly • 
kurioje apsčiai šiltos simpatijos raitijos kraštams. Ilgiausiai 
apsistota ties Lietuva, - gal dėl to, kad yra kas pasakyti apie 
jos nuostabių istorijų, o gal ir dėl to, kad autoriui liatuvifti 
savo būdu ir gyvenimo stilium atrodo labai artimi škotams, autorius 
linki mūsų kraštams atgauti nepriklausomybę, kuri įgalintų atnau
jinti su 3.Britanija prekybinius ir asmeninius santykius"... .

Voki e-Šių kalba
Dr.N.E.Sūduvis, "Ein kleines Volk wird ausgeloscht["Braune 

und rote Staatspolizei am Werk7 Die Tragodie Litaūenš .*‘±nomas - 
Verlag Zurich, 194? - 100 psl,

Lietuvos 1940-194? m. patyrimo pavyzdžiu autorius demaskuoja 
sovietų politikos tikslus bei metodus ir išveda "tiesiog demoniškų 
analogijų tarp trečiojo reicho ir Ma-skvos totalizmo". Baigiamajam^ , 
išvadų skyriuje Dr.Sūduvis rašo: "Sovietų S-ga nepailsdama eina į 
savo didijį tikslų - pasaulinę revoliucijų. Tikslas aiškus: užval
dyti pasaulį^rba bolševikų tikslas bus pasiektas ir bus sukuri 
viena pasaulinė komunistinės ideologijos valstybė, arba Sov.S-ga 
katastrofiškai sugniuš, o jos vadai baigs savo dienas kaip buvusia 
trečiojo reicho didieji vyrai - naujo Nūrnbergo kaltinamųjų suole... 
Tepadeda užmirštų (Baltijos) tautų aukas laisvoje pasaulio domoki -
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tijoms pažinti, kad nors šiandien re i-alas dar,neina apie jųpačių. 
likimą, kad'tačiau ir jų pražūtis ari.ėja milžl^o^žingsniais-

Po karo Šveicarija pasidarė gal vienintelė tikrai nep -Iklau- 
somos minties reiškimosi šalis Europoje. Daugis aut ori y v stengiasi 
išleisti tame krašte savo knygas dar ir dėl to, kad iš čiajoms at
viras kelias į visą vokiškai kalbanti pasaulį (be kitų į’ plačius 'vo
kiškos kilmės sluoksnius abiejose i-merikose)e Dr.Sūduvio knyga buvo 
išgarsinta su turinio apibudinimu, šveicarą aukšto tiražo reklami
niuose prospektuose bei kataloguose ir, kaip patirta, susilaukė di
delio dėmesio užsieniuose. (lą išleido toji pati leidykla Kaip ir 
garsiąją Kravčenko "Aš pasirinkau laisvą”.) Olandą dienraštis "Tęėn 
Velk” paprašė leidyklos sutikimo spausdinti ją atkarpoje* i.pie kny
gos atgarsius pačioje Šveicarijoje liudija jau vien toji aplinkybė, ■ 
kad perdėm palankias recenzijas įsidėjo per 2u šveicaru laikraščių,- 
o ”Berner Tagblatt" visą apie 200 eilučių straipsnį paskyrė Lietuvos 
likimui pavaizduotio Ir šiaip šveicaru laikraščiuose galima užtikti 
straipsniu, kuriuose pasinaudota tos knygos dokumentiniais bei faktų 
duomenimis ir sugestijomis. Tik socialdemokratų "Berner Ta^wacht" 
nenori tikėti knygoj pavaizduojamu sovietą, teroru Lietuvoj, nes ”tai 
visiškai prieštarautą, rusą konstitucijai”. Laikraštis mano, kad so
vietų naikinamos lietuvių, tautos sąvoka knygos autorius suprantąs 
"pusiau feodalinius stambiuosius dvarininkus ir atitinkamus- miesčionių 
sluoksnius”, "rasą, kuri atkakliai, kaip ir suomiai, gina tai, ką 
laiko savo taiso ir nuosavybe”. Kiti laikraščiai knygą vadi-sa>,i«jepa- 
prastai instruktyvia” (^arganer Tagblatt) ir ir iš jos paįi=įk^amos~'''^< 
medžiagos darosi teisingas išvadas» 'l“

Švedų kalba
Ignas .1 , -Scheynius "Den rodą floden svammar over” (Užeina 

raudonasis potvynlsTT St~c!moTm,*l§zF57~........  ~ ’
Sugestyviai parašytas 2p7 psl,veikalas. Šeinius ne tik nušvie

čia Lietuves bei kitų Baltijos kraštų tragediją nuo 1940 metų, bet 
ir suregistruoja bei vertina jos atgarsius uemokratiniame politikos 

-bei spaudos pasauly, atgarsius? kurio parodo vingiuotą demokratinės 
■opinijos raidą su "realistiniais” nukrypimais nuo deklaruotųjų prin- ■ 
cipų kelio, Autorius publicistiškai diskutuoja su pasireiškusiomis 
pažiūromis, įrodinėja, kad Baltijos valstybės gali ne tik atsistoti 
ant kojų, bet ir savarankiai vaikščioti kaip ir buvesictEr savo nepri
klausomybės metais, ir randa, kad tikriausias pasaulio taikos pa
grindas yra pasaulinė federacija, kuri, autoriaus įsitikinimu, įmanoma 
ir privaloma realizuoti.-

Prancūzų kalba
Henri d e Chamb_on, ~”La tragSdig_ des_nations_baltiGuesį_____

(Baltijos”tauĮų *tragedijaT. Paris 1946. “ ~
Šios 226 puslapių knygos charakteris dvigubas-, šalia gilaus 

išsamume ir dokumentinio cbjektingumo atrandam Lietuvos ir kitų dviejų 
Baltijos kraštų draugo nuoširdų sentimentą. Dar prieš pastarąjį karą 
parašąs apie mūsų kraštus eilę knygų, kuriose buvo išdėstys ir jų 
istoriją, šiame veikale Henri do Ghambon istorinį foną teduoda trumpu 
keleto puslapių eskizu ir iš pagrindų pavaizduoja Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tragediją nuo 1940 motų. Medžiagos gausumo atžvilgį^ pir
mauja Lietuva.

Knygos paskirtį nusako1 ši.e autoriaus žodžiai: ' -
"Kai kurio gal pasakys, kad aš Čia ginu praloštą bylą. Tai 

prileisdamas, aš vis dėlto pasilieku prie savo užsimojimo, nes aukš- ■ 
člau žmonių sprendimų stovi imanentinis teisingumas, aukščiau žmonių
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melo, apgaulės ir ištižime spindi skaidrus ir nešališkas istorij?s 
veidas, istorijos, kuri yra nepaperkama tiesos ir teisingumo liūdi- 

'ninkė. Norėti taikos,gerai norėti teisingumo geriausia, nes prezidento 
Wilsono žodžiais "justice is more than peace" - teisingunas daugiau 
kaip taika,.. Estą, latviu, lietuviu tautoms ginti pakanka pasakyti 
tiesą visą ti.-są. Tie, kurie nenori jos-nei girdėti, nei matyti, 
teužmerkia akis ir užsikemša ausis. Aš kreipiuos i tuos, kurie turi '’ • 
jausmą visiems priklausančios’teisės, teisingumo ir laisvės.,. Aš 
sakau; jeigu teliks dešimt, tarp ju lūšiu ir aš; jei teliks vienas, 
tai a ė kaip tik tas. ir būsiu". Šitas sentimentas patetiška apeliaci.y- 
už Baltijos tautu -'ylą prasiveržia ypač ten, kur autorius iš savosi s 

patirties liudija apie jas kaip apie prancūzu kultūros priešakinius 
postus Rytu Europoj, primindamas ir tūlo prancūzu valstybės vyro anuo
met tartus iškilmingus žodžius apie "amžiną draugystę" tarp Prancūzij . 
ir Baltijos kraštu- Tas į prancūzu jausmus ir sąžinę taikąs senti
mentas yra gija, kuria kuria ataustas su istoriko kruopštumu dokumen
tuotas Baltijos tautu tragedijos pavaizdavimas.

Jean Mauclėre "Le rayonnement_de_Įą_Franęe_en_Lįthuanie'2_ 
(Prancūzijos spinduliavimas TietūvoJė77_PafIš_I'9T6._

Senas Lietuvos draugas, dar prieš karą apie ją parašęs 7 kny
gas, Mauclėre šioje 48 psl, knygelėje peržvelgia dvasinius prancūzu 
-lietuviu santykius nuo pat Gedimino laiku, kada jo paprašytas popie
žius jonas XXII atsiuntė i Lietuvą du Legatus prancūzus - vysk, 
Bartholomėe ir benediktinu abatą Bernardą, turėjusius Lietuvoj nepaly
ginti didesnės sėkmės kaip kryžiuoėii; plėšikiniai apštalai. Mauclėre 
rūpestingai suregistruoja nepriklausomiosios Lietuvos kultūrinio bend
radarbiavimo su Prancūzija faktus, ypačiai pabrėždamas jaunosios 
lietuviu kataliku kartos orientavimąsi į atgimstančios prancūzu ka
talikybės reiškimosi dvasią bei organizacines formas. Tam pavaizduoti 
autorius prisimena savo paties asmeninius ryšius bei draugystę su 
lietuviu kataliku veikėjais, kurie esmingai prisidėjo prie gražaus 
prancūzu kultūros suklestėjimo Lietuvoj. Paskutiniame savo studijėlės 
skyriuje kali ėdamas apie lietuviu tautos "bandymo dienas", Mauclėre 
primena, jog "ištikima savo draugystei, Lietuva ją įrodė itin jaudi

nančiu būdu; 150 jos sūnų pačiomis pirmosiomis karo dienomis įstoj 
į-prancūzu armiją... Nuo 1944 m, birželio mėn. daugelis lietuviu, 
pabėgę iš vokiečiu stovyklų Prancūzijoj, padidino mūsą E-.F.D. po
grindžio rezistencijos pajėgu eiles... Oficialios statistikos dar 
nOra, bet tikra, kad daugiau kaip tūkstantis lietuviu garbingai žuvo 
kovos lauke-išvaduojant Prancūziją bei jos teritorijas".

Autorius nebuvo užsimojęs liesti politikos. Jis lyg tik tarp 
kitko užsimena apie VT.Tk * o ir Lietuvos- socialdemokratą memorandumus 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. Bet jis tuoj pat konstatuoja, kad ir 
tremty naujos jaunėju lietuviu intelektualu bei studentu eilės, stu
dijuojančios prancūzu universitetuose, rengiasi būsimajam Lietuvos- 
Prancūzijos kultūriniam bendradarbiavimui.

Gustav Gautherot ’’Deriėre le_rideau_de_ferj (Už geležinės už 
dangos) 7'Pariš £957, psl.25^7

Autorius buvęs prancūzu senatorius, yra didelis komunizmo 
klausimais specialistas,- Jis jau 1927 yra išleidęs knygą "Le 
monde kommuniste". Po to didelę studiją pašventė bolševiku propagan
dai kolonijose ir aplamai raudonajam imperiLalizmui (19J0).. Po šio 
karo dar uoliau ėmėsi demaskuoti bolševiku siekimus; 1946 m, išleidžia 
"La politique franęaise" du parti communiste"; š.m. pradžioj pasi
rodo jo "Deriėre le rideau de fer", o spaliu pirmom dienom jau išėjo 
tos knygos antrasis leidimas.

Tai- tas pats G.Gautherot, kuris š.m. spaliu 28 do Paryžiuje, 
sušaukęs atitinkamą mitingą, įsteigs "Tarptautinę or. .enizaci ją SoŠ. 
pavergtu tautu laisvei ginti".. Cėl to mitinga rary-.^.. .’<= ’g sionistai
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suorganizavo didžiules demonstracijas bei muštyr-ea} kokiu Prancūzijos 
sostinė dar nebuvo mačiusi po šio karo.

3ios knygos tikslas - kol dar ne per vėlu Įurpėtj Va'carus dėl 
raudonosios bangos grėsmės likusiai Europai ir visam pasauliui. "Kad 
sulaikytume žygį į bedugnę, reikia pirmiausia apšviesti padoriuosius 
žmones, iliuzijas pakeisti į realybę, klaidų į tiesų..□ Tai kl mesimas, 
kuris 1947 m. stojasi visai žmonijai"... (30 p.)

Autorius pirmiausia trumpai paliečia bolševikų doktrinos papuo
šalą ( jų. valstybės, demokratijos ir moralės supratimą) ir tuojau pei^jj 
prie to rapuošalo išvirkščiosios pusės, t.y. sovietinės realybės ana 
ližės. Ypa5-fel'jefiškai atvaižduoja'sovietinio "teisingumo" praktikų •- 
NKVD, NKBG ir jų darbų vainiką - tūkstančius vergų, stovyklų su milijo
nais Taktinei mirčiai pasmerktųjų darbininkų. Sitų bedugnę, į, kurią 
žmogus, nustojęs Dievo, gali kristi, išpranašavęs, anot G-antherots dar 
Dostojevskis savo veikale "Apsėstieji".- Toliau peržvelgia S.S.pasaulinę 
politikų nuo pradžios šio karo, kurį jau 1939 m, pavasarį Stalimas pa- 

- vadinęs "šventu". Čia autorius atidengia l>39.H<-25 Kominterno instruk
cijų, Stalino pasirašytų, Vakarų kompartij omą: "Kapitalistinių kraštų 
vedamas Europos karas, kokis bebūtų jo motyvai yra vienintelis, kurs 
sukuria palankias aplinkybes ii* sąlygas pasaulinei revoliucijai sukelti. 
Neišsivysėius Janonįjos karui į europinį konfliktų, nors mes to troš
kome, Kominterno politinis biuras nebegalėjo neribotai laukti naujos - 
progos. Laukti - tai reikštų rizikuoti, kad Hitleris - vienintelis 
žmogus, galįs užžiebt ugnį Europoj - mirtų ar pasidarytų kurio atentato 
auka. Bet Hitleris niekados nebūtų puolęs Lenkijos, lengvai pramaty
damas dėl to pasėkas Vakaruose,, jei iš anksto nebūtų visiškai už
sitikrinęs S.S. palankaus neutralumo.S.S. sąjunga su Prancūzija ir 
Anglija būtų veikiai likvidavusi Hitlerio režimų... Tai būtų buvusi 
Britų taika, pigiai laimėta, t.y. paliekant nepaliestas konservatįš- 
kas Anglijos ir Prancūzijos jėgas, kurie yra pikčiausi mūsų priešai" 
(63 p.) Demaskavęs įvairias tarptautines organizacijas (darbininkų, 
jaunimo, moterų), kaip S.S. pasaulinės politikos įrankius, autorius 
pereina prie sovietų_okupuotų kraštų_aprašymo (77-239 p.) Čia su visu 
dokumentacijos gausumu atskleidžiamas- likimas valstybių ar jų dailų 
atsidicrusių už geležinės uždangos šio karo metu. Vienoms iš jų auto-, 
rius turėjo mažiau medžiagos, o kai kurioms - "Lietuvai, Lenkijai, 
Jugoslavijai - mūsų informacijos buvo taip gausingos, jog turėjom 
šioj knygoj jas redukuoti iki minimumo, nes knygos puslapių skaičius 
labai ribotas" (75 P«)

Pabaltijui skirti du skyriai (vienas Lietuvai) ir pavadinti 
"Baltijos kraštų kalvarija" (85-104). Iš jų Estijai ir Latvijai skirta 
7“psl. o visa Eita - Lietuvai. Daugiausia mūsų išlaisvinimo veiksnių . 
nuopelnas, kad Lietuva susilaukė palyginti pilno savo tragedijos
atvaizdavimo (sunaudoti VLIK'o memorandumai, 0.Norem knyga, Lietuvos, 
■cyskupų tremty laiškas, pasaulio katalikų vyskupams, Lietuvos socialde
mokratų parti jos tremty atsišaukimas į prancūzų socialistus, pr^f-.V. 
Krėvės, kaip buvusio liaudies vyriausybės ministerio, pareiškimasf ir 
visa eilė mūsų Paryžiaus biuro informacijos biuletenis). Paduota visa 
eilė detalių faktu medžiagos, kurią jau gali naudoti užsienio žurnalis
tai mūsų bylai garsinti.

Aplamai, ši knyga - išsamus šaltinis, iš kurio vakariečiai gali 
praktiškai pažinti sovietų imperializmo siekimus, užimtų tautų naiki
nimo metodus ir pasaulio perspektyvas tos naujos barbarijos akivaizdoj., 

.Baigdamas autorius cituoja Lincolno žodžius: "Pasaulis negali 
gyventi pusiau pavergtas, pusiau laisvas, todėl ateis laikas, kad mes 
turėsime pasiduoti ar kautis".
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ffieeting International des opprimės" (T rptautinis pavergtųjų, mitin- 
gaŠTTTaH~rĮU*pšr7'"-------------------

Siame leidiny duotas aprašymas Vigramo salėj, Paryžiuj, 
194?®Xo2S įvykusio mitingo, kuriame , G. ūautherot pirmininkaujant, 
kalbėję- sovietų pavergtų tautų rusų,. įsai ii jos tautų, lenkų, jugo
slavų, rumunų, bulgarų, vengrų atstovai. 'Laisvę pasirinkusių" žur
nalistų vardu žodį tarė Franęois de Romainville. Baltijos tautoms 
atstovavo prof.Georges Matorė, pats buvęs sovietų teroro auka - sė
dėjęs NKVD kalėjime. Jis savo kalboj operavo Lietuvos pavyzdžiu.

Gauthcrot šiame leidiny aprašo ir "Wagramo kautynes" - žvė
riškas komunistų pastangas smurtu mitingų išardyti. Apibudinęs tų 
komunistų "rezistencijų", Gauthėrot įžangos žody sako: "Žodžiais 
maža kų tepadarysi. Mes veiksime, įr nesiliausim veikų tol, kol pa
vergtosios tautos nebus išlaisvintos".

Ispanų kalba
Casimiro Veray veikalai Jaunas.lietuvis žurnalistas. Kazimieras 

Čibiras, ETetūvoJ^Irbęs bei rašęs "XX Amžiuj" , "Ateityj" /’Šaltiny"...« 
1941 m. pradžioj iš Vokietijos išvykęs į. Argentiną, Casimiro Verax 
slap^varde plačiai pasireiškė įvairių Pietų Amerikos valstybių spau
doj , pasidarydamas vienas iš pačių pranašiausių ir populiariausių • 
publicistų. Be periodinių straipsnių, kuriupse jis į Lietuvos pro- : 
blemų pažiūrėjo visuotiniu požiūriu, ir į kuriuos atkreipė dėmesį 
net atsakingi tų. kraštų politikai, Čibiras.- Verax išleido eilę-knygų ; 
kapitalinį veikalų "Lituania entre fuego oružado"-(Lietuva kryžminėj 
ugny) , gausiai dokumentuotų kone ligi vokiečių okupacijos pabaigos 
ir puikiai iliustruotų; "Europa o Gonghis Khan?" (Europa ar Džingis- 
Chanas?), savotiškų pirmosios knygos papildymų; "El Pais de las Cru
ces" (Kryžių šalis),, kurioj su iliustracijomis parodomas lietuviškų 
kryžių menas ir apibudinama Čiurlionio kūryba. Visos tos knygos rodo 
gyvų atgarsį ispaniškojoj Pietų Amerikos spaudoj, -kuri recenzuodama 
perdavė irpagrindinius tų veikalų duomenis. "Knyga nepaprastai ver
tinga ypačiai dėl savo deginančio, aktualumo", plačių "Lituania entre 
fuegos..." recenzijų baigia Bueno Aires "La/Razon". "Knygos kaip 
šis Casimiro Verax veikalas žadina laisvųjų tautų sąžinę ir kelia 
simpatijas, kurių dėka bus įkūnyti kilnieji lietuvių tautos siekimai’*, 
rašo "Agostb" ir pareiškia pasigėrėjimų knygos išsamumu ir elegantišku 
išleidimu. "Casimiro Verax savo paprastu jaudinančiu . pasako
jimu atskleidžia didžiųjų savo tautos kančių ir jos kovų dėl nepri
klausomybės, keldamas skaitytojo•susižavėjimų ir simpatijas lietuvių 
tautai,•dviejų agresijų - sovietinės ir vokiškosios - aukai"pastebi 
"Noticias".

"El Pueblo", recenzuodamas "Europa o’Genghis Khan", pasidi
džiuodamas pažymi, kad "autorius senon Cytimiro Verax yra uolus ir 
žymus mūsų bendradarbis"..Išsamių ir labai šiltai parašytų recenzijų 
baigdamas laikraštis.rašo: "Pavaizduodamas kų tik pasibaigusio karo 
tragedijų, autorius pateikė mums dokumentų, kuris yra tikras proteste 
prieš neapsakomų neteisybę". • ,

1946 m. kuriam laikui nuvykęs į TV, ten redagavęs "Darbininkų 
ir išleidęs pora lietuviškų leidinių, K.Čibiras paskutiniu metu vėl 
grįžt į Buenos Aires.

Detras de la cortina_dc hisrro (Už geležinės uždangos). Iš
leido Lietuvai Išlaisvinti Centras Argentinoje. Buenos Aires,1946, 
(Ispaniškai). _ ' ■

Leidiny (84 psl.)'paskelbti šie dokumentai; Lietuvos Social 
demokratų Partijos dolegatūros užsieniuose memorandumas įvairių 
kraštų socialistinėms partijoms ('1946 m. sausio min.;), Lietuvos 
Krikščionių Demokratų partijos atsišaukimas į krikščioniškąjį p: ss 
(1946.spalių m.) Lietuvių Moterų organizacijų atsišaukimas į pes.u_
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moteris, Lietuviu žurnalistu - nacinio režimo auku atsišaukimas i 
laisvąją pasaulio spaudą. Lietuviu politiniu kaliniu •- nacizmo auku 
atsišaukimas. Buv. Lietuvos prezidento Dr.K.Griniaus atsišaukimas 
į pasaulio lietuvius (1946 m. vasario 16 d»). - Beto, iš "El Pueblo" 
perspausdinti keli Verai straipsniai.

Quejas lituanas ante 1as naciones unidas 
(Lietuvos klausimas Jungtinėse Tautose). Montevideo, 1947* 

14 psl. brošiūrėlė - du VLIK1o pirm. M. Krupavičiaus raštai 
JTO gen.sekretoriui Trygve Lie 1946 m. spaliu 30 d. memorandumas 
apie lietuviu tautos naikinimą [tas raštas tada nesvarstytas ir 
spaudos nutylėtas nuėjo $ JTO archyvą) ir tuo pačiu reikalu 194? m* 
spaliu 28 d. memorandumas (jis jau rado platu atgarsi didžiojoj 
spaudoj). ••

Atitaisymas. 1 psl. minim?: Jurgėlos knyga vadinasi "History 
of the Lithuanian N a t i o n"

Turinys
Knygos anglu kalba «....................................................................... 1 psl.

(Jurgėla, "History of the Lithuanian Nation" 1 psl.;
Jurgėla, Gečys, Sužiedėlis, "Lithuania in a Twin Teu

tonic Clutch" 2 p.; Jurgėla, "Ghillebert de Lannoy"..
2 p.; Norem, "Timeįeąs Lithuania" 3 p.; Chase., "The Story 
of Lithuania" 3 p.; Reddaway, "Problems of the Baltio"
4 p.; "The Baltic States" 4 p.; "An Appeal to Follow Ame
ricans..." ir "Supplement..." 5 p.; Chase, "Significance 
of Ruthenian... 6 p.; Harrison, "Lithuania’s Fight..." 
6 p.; "In the Name of the Lithuanian people^’ 6 p.;
"Baltio Refugees..." 6 p.; Simutis, "The economic recons
truction"... 7 p»; Stewart, "TheChangeS Baltic" 7 p.)

Vokiečiu kalba ..........................  „ .. .7.-.psi.
(Suduvis, "Ein kleines Volk’’... 7 p.)

Švedu kalba........................................................................... 3, pusi.
(Scheynius, "Į)?n rodą Flodan"... 8 p.)

Prancūzą kalba ...............................................    . „ „ p.;
Mauslėre, "Le rayonnement de la France en Lithuanie" 9 p.; . 
Gauthėrot, "Derriėre le rideau de fer" 9 p.; "Mesting inter
national’’... 11 p.)

Ispanu kalba .................................... ........................................  n psl>
(Casimiro Verax veikale! 11 p.; "Petras de la 

cortina"... 11 psl.)
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