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, Paryžiuj ė.m. gegužės JI d. surengė konfeiėnctj^j
skirtą Baltijos kraštą ir ypačiai Lietuvos padėčiai nu
šviesti. Konferenciją atidarė lygos pirmininkas Jean ■" • 
TEICIER, socialists„vadovybės narys, žurnalistas ("Combat" 
ir kt.). DidŽiulą ir puikią kalbą pasakė Ernst PEZET, MRP, 
senato užsieniu komisijos vicepirmininkas. Pabaigai žodi 
tarė M. GRUBERT, “jaunuju respublikonu" atstovas. Pagrindi
ni tos konferencijos^pranešimą skaitė Vykdomosios Tarybos 
Pirmininkas p. Vaclova's SIDZIKAUSKAS. Čia mes pateikiam pro* ■' 
.tokolini tos konferencijos aprašymą# (pabraukimai musu.ELTA).

•’Konferenciją, atidarydamas

p., Jean TEXCIER

r

• pasakė šią kalbą:; y i ■ -
Kalbėdami apie tautu teises, pasmerkdami smurtą ir savivalę, 

kurio aukos yra tautės, dar nespėjusios užmiršti- baisumu karo, tei- 
' singai vesto sutarčių gerbimo ir laisvės vardu, mes privalom atminti, 

kad jeigu tarp tu auku yra tautu? jau dusyk paaukotu po kentė'jimu, 
kuriuos Villiers de l’Isle Adam pavadino "vilties kančia" - aš turiu 
galvoj Lenkiją ir Čekoslovakiją, - taigi, turim atminti, kad yra ir 

, tokiu kraštą, kuriu pavergimas^nebcbuvo net užsimintas pergalės pro
ga, .bet kuriu tasai pavergimas meta juodą gėdos dėmę nebylei pasau
lio sąžinei. . <

Sujauktam ėiu dienu pasauly yra daug Alzasu - Lorenu.
Bekalbant, -jog "apie tai reikia visada galvoti, bet - 

i-E&sįdąrO-taig,.-jog_nebekaibama
• - i ■ ^Lw-21_kad_agie_tai_Jau_nebegalveJama. Lozoraičių
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Reikalas pakankamai rimtas, kad tokia organizacija kaip mūsoji 
pajusti* paneigę didžiu balsu pareikšti tai ką pernelyg daugelis savo 
sąžinei, nuraminti yra taip lengvai užmiršę. Lyg kad paskutinės netei
sybės galėti* iš žmonių atminties ištrinti senąsias^ p. J 

’ ■ .;•••-• •
Aš neketinu grįžti ligi t pirmoj o’’kam ir priminti bylą nelaimiu 

gosios Gruzijos, kurios neginčijamas teises prieš, Lenino ir Trockio 
ąrmiji* smurtą tebelkunija dar ;tębegyvas:: ir tremty-tebegyvenąs senas , 
mano draugas Ceretelli. Neketinu kalbėti nė apie Ukrainos'likimą, ku
ri- mums dar teks panagrinėti.

Šįvakar mes susirinkom grisĮminti dramą Baltijos

auku ..o Jau aštuoneri metai kai tie. kraštai ižen-

S^_i_22Zi21i2£J^-l:l.’----12i_lieS2i~si_yiena_klai- 

kį_Mąrso_sgaiyą^žyaigždė.

19^0 m. birželio 15 - 17 d.d. Sovietu S-ga, sudariusi šlykštųjį' 
paktą su hitlerine Vokietija, pažeisdama savo pasirašytąsias sutar
tis, užpuolė Baltijos fespublikas. Didžiosios^galybės tada atsisakė 
pripažinti tos agresijos sukurtąją padėti, ir dar šiandien civilizuo
tasis pasaulis,'laikydamasis prezidento Roosvelto padaryti* to nusi
kaltimo metu pareiškimą, tegali tarti, jog tą trijų valstybių suvere
numo vykdymas tėra ’‘laikinai suspenduotas?,.

Šiuo metu tremty gyveną Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvie-' 
ji atstovai neseniai rado reikalinga tai priminti Jungtiniu Tautu Vi
sumai; pasaulio demokratijoms jie apskelbė koki terorą gyvena paauko
tos ju tautos.

Deja, visiem žinoma, kaip lengvai tautu skundą už.t'replęia sausas 
draugo Veto nusikosėjimas! .. -r . .

Šįvakar mūsų kalbėtojai nori mum pakalbėti apie Baltijos tautu 
padėti Europos problėmą rėmuose. ■ • . • -

Ąš_esu jaąsyėlkintį. -
tarp mūsą esanti p.Vaclovą Sidzikauską, Lietuviu Vykdomosios Tarybos 
Pirmininkąa ,

Prieš karą Lietuvos Įgaliotas. Ministeris Šveicarijoj,Olandijoj ir. 
D.Britanijoj s p.Sidzikauskas atstovavo savo vyriausybei Nuolatiniame 
Tarptautinio Teisingumo Tribunole Hagoje,paskum skaitė diplomatinę is
toriją Klaipėdos Prekybos Institute.

Užėjus sovietu okupacijai jis perėjo į slaptą veikimą. Nuimtas, 
jis 20 mėnesiu praleido Vokietijos.koncentracijos stovyklose, iš ju 11 
mėnesiu Aūschmitze. Kaip Lietuvos Ūkininku Partijos atstovas jis daly
vavo VLIKe, sudarytame iš visu politiniu partijų bei rezistencijos są
jūdžiu, kovojanėiu prieš mažytės Lietuvos okupantus. Nuo 19.4? m.'balah-v 
džio 21 d. p. Sidzikauskas yra Vykdomosios Tarybos, atliekanėios ekzi- 
linės vyriausybės funkcijas, pirmininkas. '
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Pone Pirmininke, - Aš. dėkoju Jums už tokius malonius man tartus 
žodžius. Ašleidžiu sau jums pasakyti, kšigfnes esam dėkingi už jūsą as
menine veiklą ir už akcija Lygos, kuri Prancūzijoj pradėjo didi žygi - * 
ginti tautą teises tuo metu, kada reikėjo ne tik įžvalgumo, bet ir daug 
drąsos ir kada ypač mūsą atžvilgiu vyravo savotiškas tylos sąmokslas. 
Taip pat aš noriu pareikšti pagarba mūsą draugui p.Ernestui P e 2 e„t, 
kurio mum parodytos simpatijos visada taikė mum didele paguoda* '4

Negaliu nuslėpti savo gilaus susijaudinimo, kreipdamasis^ šiandien
1 jus šioje Tautą Teisią.Lygoje ir, būtent, Kaip tik šioje šimtmetyje 
Sorbonoje, pačioje Prancūzijos širdyje, iš kurios yra išėję ir tebespin- 
duliuoja tiek taurią ir gėri nešančią idėją. Tautą Tėisią'Lygai, jos 
Pirmininkui, visiems savo draugams - teisingą bylą gynėjams aš perduodu 
savo ir savo tautiečią dėkingumo j.asmus. Sunkią^valandą i jus mes krei
piame savo akis; mūsą žvilgsnis krypsta i Prancūziją* Mes atsisakom ne
tekti vilties.

Mes labai įvertinam progą iškelti problemas, kurios mus liečia; 
gal tai atrodytą per drąsu, jeigu tos problemos nebūtu glaudžiai susiju
sios su tomis problemomis, kurias pateikia dabartinis metas ir kurias 
pagimdė Europos pakrikimas. Šiuo metu, kada smaigstomos pirmosios gai
rės Europos suvienijimui, kurio pradinis branduolys, atrodo, būtą Vaka
rai, kaip galimdtylom praeiti pro Vidurio bei Rytą Europos klausimą? 
įvairūs pareiškimai, kaip Hagos kongresas, tarp kurio dalyviu buvo žy
miausi politikos vyrai, rodo, kokia reikšminga yra šioji koncepoija,ne- 
leidžianti_palikti nuošaliai nė vieno elemento. Karo pagimdytą Europos 
problemą visumoje Baltijos valstybią klausimas gali atrodyti antrinės 
reikšmės. Tačiau ar jis nesusietas su visomis kitomis problemomis, ypa
čiai su Lenkijos, bei Vokietijos problema ir su Europos - suvienytos ir 
kartu laisvos - atstatymo klausimu? • *

Esu lietuvis, tad gal ypač apie Lietuvą ir kalbėsiu.Tačiau supran
tama • .*

kai reikalas aįną_apie_Lietuvą, Latviją_arba_Estiją, 
™ūsu_t^s_kraštai_nesiskiria._

Ties turim reikalą su tais pačiais pavojais; mūsą pastangos ir mūsą skaus
mai yra tie patys. Visas tris mūsą tautas vienodai sunkiai palietė naci
nės Vokietijos sukeltoji politinė krize, taip nuniokojusi visa pasaulį, 
pareikalavusi milijonus auką ir sunaikinusi neįkainojamas|kulturihes bei 
materialines vertybes.

Prieš pereinant prie nūdienią problemą leiskit.man kelišis žodžiais 
nubrėžti mūsą istorijos bendruosius bruožus.

Nuo neatmenamą laiką įsikurdins prie Baltijos, lietuviai (o tam 
tikru mastu ir latviai su estais) vedė dvigubą kovą, kurios apimtis ir 
reikšmė visiškai aiški ir kuri tebėra aktuali: iš vienos pusės Jie,lie
tuviai, užtvėrė kelią iš Rytą einančiai mongolą invazijai', iš antros pu- , 
sės sustabdė teutoną veržimuisi iš Vakarą.

XIII amžiuj Lietuva sukūrė nepriklausomą valstybę, kuri tolydžio" 
plėtėsi plačiose srityse tarp Baltijos ir Juodosios jūros. XIV ir XV am
žiais Didžioji Lietuvos Kunigaikštija buvo žymus karinisj politinis bei . 
kultūrinis veiksnys Rytą Europoje, jos balso būdavo klausoma tarptauti
niuose susirinkimuose. Sulaikiusi mongolą veržimąsi į Vidurio Europą, 
Lietuva su savo anuometine, sąjungininke Lenkija 1410 m, ties Žalgiriu 
laimėjusi vieną iš lemiamąją istorijos kautynią penkiems šimtmečiams su
stabdė germaną veržimąsi į Rytus. Ano meto Lietuva savo apogeją pasiekė 
viešpataujant-iCęstuėio sūnui Vytautui Didžiajam(1430)» Dėl jo galybės 
ir už jo atliktus Europai patarnsrimus imperatorius Zigmantas suteikė jam 
karaliaus vainiką; tačiau. Vytautas mirė dar prieš vainikavimą, nepalik
damas tįesioglnią ipėdinią. Tokiu būdu Lietuva istorijoj pasiliko Didžio-
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ji Kunigaikštija, o ne Karalystė. . - i
' Vokiečiu veržimąsi Lietuva tesustabdš} 'sudėdama didžiulę žmonių 
vybią ir teritorijų auką- ’Lietuviu tautos šalis, senieji 'prusai, buvo vėla 
visiškai išnaikinti, o plati Lietuvos teritorijos Iritis ties Nemuno, žio- 

etimis pateko į vokiečiu rankas. v v '
5xįgujrebutąj3dvę_stipraus_lletuviškojo barjero,_teutouą_ordino 
sukurtoįi-V^stybėJyutu_pasiekusi nuo Oderio ligi Narvos, pric_ 
Suomią_įlankos- ir Rvtuor^ bntŲ.priėjusi Dnieprą. Lietuva tą 
valstybę .P®^ėkėlė_į_dyi_dal:i2’ _<ięi§u vokiečiams būtų. p",sisek$_ 
įįę£uvišk§_ji kylį_išspausti, visa Rytu ir Vidurio Europos'_isto- 
rija būtu pasukusi kita_linkme. ’ . /

Dniepras, Baltijos kraštus jungiąs su Rytu slavu gyvenamomis sritimis ir >i 
per juos su BisantVja- ir Viduržemio jūrą h kurie yra tikroji Rytu Europos- 
ašis, būtp pavirtęs <lid»ile vokieti jos pasiei/o upe. Tos figos grumtynės 
dažnai klaidingai vadinamos slavą ir teutonu grumtynėmis. Is tikrųjų usnis 
nį ir lemiamą vaidmenį kovoj prieš vidurinių anžią vokiškosios agresijos 
simbolį, teutonu ordiną, suvaidino lietuviai’. Vėliau, spaudžiama iš vie
nos pusės Maskolijos, kuri pagaliau nusikratė totorių jungo, iš antros pu
sės vis stiprėjančią Prūsu, Didžioji. Lietuvos Kunigaikšti ja ir Lenkijos 
Karalystė stengėsi sugleudir.ti savo santykius. Toj? santykiu raida prive • 
dė prie dinastinės unijos ir toliau prie dvigubos Lietuvos-Lenkijos mo
narchijos sukūrimo. Tos unijos nepriklausom’ bę 1795 sunaikino Fridriko j”. 
Prūsu ir Katrynes. II Rusijos koalicija, prie kurios prisi'dėję<Lr Habsbur- 
gą Austrija. Po eilės nesėkmingu bandymą TLX amžiuj išsivaduoti iš rusu 
okupacijos lietuviu tautai 1918 m. vasario 16 d. pavyko po 123 motu sut
inu atstatyti savo valstybinu nepriklausomybę.

• . .Kitu dvieju Estijos kraštą, kuriems teko išeiti kiek kitokį kelia, 
tautinis atgimimas nuo -XIA amžiaus ėjo lygiagrečiai su*lletuvi.škuoju,Piie 
Carą Rusijos Estiją ir Latvija administravo is teutonu riteriu lęiLę Bal
tijos vokiečiu bajorai, kurie savo valdžia vykdė per’savuosius landtagus 
ir landstattes. Tačiau 1904 Ii,- estams pavyko išveržti iš vokiečiu savo 
sostinės- Talino savi vaidybinę, administracija, kurią jie kontroliavo kon
servatyvaus rinkimą įstatymo’dėka,

Tuo pačiu motu Pyne, Latvijos sostinė, vis labiau ėmė pasidaryti 
latviškas.miestas; latviai vis labiau ėmė varžytis su vokiečiais dėl kraš
to reikalu tvarkymo, tisuose trijuose kraštuose ima reikštis stiprus ko- 
peracijos ir švietimo sąjūdis. Spauda vis labiau kurstė tautinę sąmonę,o 
i literatūrą veržėsi demokratinės Vakaru Turopos idėjos. Rusifikacijos 
politika, Lietuvoj prasidėjusi 1363 m., c Estijoj rr Latvijoj 1881-1890 m, 

"tepasiekė tai, kad pajūrio pramonės miestą gyventojai ir valstiečiai su- < 
simetė vienar cUilr.an, pasiryžę stoti už savo tautines bei kultūrines 
teises.

Estijos valstybės n op riki e u ponybė buvo paskelbta 1918 m_. vasario 
24 d., Latvijos tu pačią metą lapkričio 18 o. * . •

Tokiu būdu pirrąjam pasauliniam karui baigiantis Baltijos tautos, 
ilgą kajičiu kaina ir dėka principą, kuriuos sąjunginės galybės paskelbė • 
ir v_y k_d ė, atgavo savo vietą laisvąją tautą bendruomenėje;. Tarp 
abi eją pasaulinių karą jos gyveno laimingai -ir ramiai, ūkiškai sveikos 
ir pertekusios, sparčiai dirbdamos visose srityse ir darydamos grąžtą pa
žangą. ... -v.

Lietuvą, geografijos įsodintą tarp didžiuliu kaimyną, teno- 
rihčią ją absorbuoti, jos dvasiniai nusiteikimai savaime krei-

Ji ieškojo Prancūzijos draugystės, ji be paliovos sėmėsi iš prancūziško
jo genijaus lobyno. Tą suartėjimą lengvino gausybė veiksnią.. Pirmiausi:?-

4



tai,ką būtų, gailina-pavadinįL istpirįjįįų pąpjiątįmiu .lįstuvius veikė stipt;, 
jcyi amžių siekiant.. įtaka, ūnlversaliosibs 1^8'3 iri1 Prahcilzų RevoliūdVjfes : 

. idėjos ir.1848 m.-Lamartino idėjos, ebsižymėjusios ištisa politinio tau
tų išsilaisvinimo epochų. Antra-lįetuvių: tauta yra katalikiška; pagaliau, 
lietuvių jautimo’ir galvojimo būdas artj.no juos su lotyniškosiomis - va- 
kariepinėmis tautomis. . ' ’

1812 m. Napoleonas buvo proklamavęs nepriklausoma Lietuvos- vyriau- 
,sybą;jo didžiosios.armijos'tragedija kartu buvo ir Lietuvos tragediją. 
Napoleono civilinis kodeksas Lietuvoje galiojo ligi'sovietų okupacijos,

• Lietuvių tautos ryšiams su Prancūzija sustiprinti lietuviai panau
dojo visas priemones o: 1936 m. prancūzų kalba buvo įvesta gimnazijose kaip 
pirmoji privaloma kalba. Prancūzų žurnalailaikraščiai, knygos btivo pla
čiai paplitusios. Prancūzų profesoriai vyku į Lietuvą mokyti. Mūsų stu-/ 
dental gausiai vyko į jūsų universitetus bei mokyklasp sudarydami Praneriu 
zijos ir jos- dvasios draugų genei'aui jos branduolį ir elitą. Tie :ryšiai. Jr 
draugystės mūsų kraštus pavertė prancūzųięiviliza'cijos avanpostu šiaurės 
rytuose.

Esu laimingas galėdamas pasveikinti čia tarp mūsų esantį. didelį 
Lietuvos, draugą,, daug dirbusį prancūzų-lietuvly susiartinimui ir kultūri
niam ’santykiavimui, Jo Lkšceleacįją p. 'Gecrg.es. Dulong prieš karą Prancū
zijos1 MinisterĮ Lietuvoje. Pagaliau aš noriu priminti antrąto susiarti
nimo statytoją., Petrą Klimą, ilgametį T.i etuvoši.Ministcrį.Prancūzijoj į ku
ris didelę savo gyvenimo .dalį /pašventė ne': tik-.esamiems gyviesiems r.yšiums 
stiprinti, bet ir -praeities santykiams. istorinių- tyrinėjimų? keliu atsekti 
ilgus, mėnesius išbuvęs nacių kalėjimuose, jis buvo rusų Išvežtas .į vlerą 
Sibiro stovyklą. ?

Kadšr 1939 ma rugsėjo 1 d. -Vokietiją'?užpuolė Lietuvos' kaimyną Let-.- 
• kįją, Lietuva buvo Tautų Sąjungos narys ir Kellbgo pakto signataras.Jos . 

santykius su Sovietų s-ga tvarkė .19'’O m/ liepos 12 d. taikos sutartie.įr 
'1926 m. rugsėjo 28 d. draugiškumo ir nepuolimo-paktas’, abu dokumentai.
pasirašyti Maskvoje. Taikos’sutarties 1 atr. nustatė; ....

”Pgal pūsi.jos Socialistinių Tarybinių Respublikų Federaci
jos pripažl-ntą. teise visoms tautoms laisvai apsispręsti,

' r įskaitant i.r teisę visiškai attiskirti nuo valstybės,_kų-
' riai tos tautos priklausė, Rusija be jokių rezervų p-ripa- 

. ’ žįsta Lietuvos Valstybės suveren’imą ir nepriklausomybę su 
visais iš tokio pri pažinimo. išplauki anūkais padariniais,

■ ir laisvu noru visiems .alkano, atsisako Rusijos suverenumo 
teisių į lietuvių tautą ir teritoriją. Faktas, kad’'’Blatu va 
buvo rusų P' ver^n’-me, neuždeda lietuvių taut'1 ir terlios, 
rijai jokių .pareigų Rusijos atžvilgiu” <> z

x .’ ’ Nepuol imo. pakto 1 ir 2 str. šiaip skamba; ' .
rtl- str. Taikos Futartis, sud-arytn -tarp Lietuvos ir Rusi
jos Maskvoje 19-0 m- liepos 12 d. ir kurios nuostatai te
bėra galioje ir nepaliesti, pasilieka Hocialiėtinių Tary
binių Respublikų jungpą ir lietuves Respublikos santykiu

■ pagrindes.- ' - /
n2 str.’- Lietųvo" Ręnhubllkos ir Socialistinių Tarybinių • . 
Respublikų Sąjunga tarp savęs sutaria bet kuriom epj.iųky- 
bėm gerbti viena antros suverenumą'lr beriiArcė^jjoe-nepažč^

; džiamumą bei in1; ugrnlumą*, • ’
Lietuvos-jsajrtykiai su kitomis ■”’&lsf-ybėmi.^, ypatingai su Jungt^ntė- 

.-jnls-.Amerlkos Valstybėmis, D.Britanija ir Prancūzija, buvo draugingi,- o 
su Latvija ir Estija ypatingai glaudūs. Visęs trys Baltijos valstybės 
buvo susirikusios Santarvės ir Bendradarbiavimo Sutartimi. IJ_etuvos san
tykiai su Vokietija niekad nebuvo sklandus;atėjus į valdžių naciams 

^pasidarė įtempti,
"Lietuva pirmutinė išdrįso 3avo_teritorijoj...Pasipriešinti
sub veršiniais Berlyno kurstomų bei palaikomų nae.lcnalso-
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-• oialistą veikimui.- . x- - > •>

Aš čia primenu 1935 m. Sasso-llėumanno b^Lą. :įiareiu planai tąsyk buvo su- 'A 
ardyti,tač*iau Vokietiją to niekad neužmiršo Ir neatleido, ir 1939 nu 
ji brutaliai atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, pažeisdama Klaipėdos 
konvenciją, kurią 1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuj buvo pasirašą Prancūzija 
D.Britanija, Italija, Japonija ir Lietuva, ir 1928 m. su Lietuva pasipai
šytą sienos sutarti. •

Prasidėjus antrajam pasauliniam karui visa lietuviu tauta širdy • 
' stojo išvien su didžiausiom Vakaru demokratijom, sukilusiom prieš naciu 

imperializmą, bei tironiją. Ji kietai pasipriešino visiems hitlerinės Vo- . 
kietijos gundymams ir griežtai atmetė Ribbentrop©-reikalavimus prisidė- \ 
ti prie Ąšies bloko boi žygiuoti prieš Lenkiją. Iš šito pirmosios karo 
fazės epizodo aš norėčiau-patelkti kai kuriu smulkmeną, maža težinomu* 
bet visuotinai reikšmingą.

Štai faktai, vykę maždaug savaitę po 1939 m; rugsėjo 1 d., kada 
Vokietija užpuolė Lenkiją.pirmą pasiūlymą - prisidėti prie Vokietijos 
bendrai akcijai prieš Lenkiją Lietuvos Ministeriui Berlyne patelkė Dr. 
Kleist, vadinamojo "Ribbentropo biuro” parelgųpas; tas biuras anuomet 

, buvo naciu partijos skyrius užsieniu reikalams kontroliuoti. Tarp rugsė
jo 8 ir 14 d. Dr.Kleistas trissyk aplankė Lietuvos Minister!. Parituos 
apsilankymus Dr. Kleist sakėsi veikiąs pagal von Ribbentropo nurodymus, 
ir jo pareiškimu turinys buvo toks: Lietuva turinti tuoj pat pultiLen
kiją ir žygiuoti 1 Vilnių* savo išsiilgtąją sostinę, kurios Lenkija,už«l-: 
ėmusi veiksmais prieš Vokietija, ntgalėsianti ginti. Ta proga.Dr.Kleist 
pareiškė, jog tuo atveju, jeigu padėtis reikalautu, Reichas esąs pasiren
gęs teikti Lietuvai visokeriopą reikalingą pagalba žmonėmis ir medžiaga. - 
Kartu Br.Kleist buvo pasirengęs savo vyriausybės vardu užtikrinti, kad 
jeigu Lietuva veiks taip,kaip Vokietijos jai siūloma, ji galėsianti nie
ko nebijoti iš Sovietu S-gos pusės. Per savo paskutinį pasikalbėjimą Dr. 
Kleist Lietuvos’pasiuntiniui nurodė, jog Ribbentropas jam pavedęs patar-’ 
ti.kad Lietuva veiktu labai greit. Jis pakartojo, jog jis kalbąs paties 
.Reicho užs. reik, ministerio žodžiais;”Litauen muss rasch handeln,rasch 
marschieren, rasch, rasch, rasch!” (Lietuva turi greit veikti, greit žy
giuoti, greit, greit, greiti) Atsakydama'į. tuos pasiūlymus, Lietuvos vy
riausybė rugsėjo 11 d. pavedė savo ministeriui Berlyne pranešti Vokie
tijos vyriausybei, kad Vokietijos-Lonkijos konflikte Lietuva apsispren
dusi pae.ilikti absoliučiai neutrali. Tai- buvo, pakartota rugsėjo 16 d.to > 
pat mėn. 1? d.Sovietu S-ga puolė Lenkiją, ir raudonoji armija, įžengusi 
i Vilnių, prisiartino prie Lietuvos sienos.

- Tokiu būdu Lietuva, nepaisydama ginčo, kuris buvo tarp jos 
l^-įę^kijos^atsįsakė veikti_prieš_savo_kaimynęr

Priešingai,ji priėmė dešimtis tūkstančiu lenku pabėgėliu, civiliu ir ka
riu, kurie Hitlerio šarvuočiu persekiojami ir raudonosios armijos spau
džiami, ieškojo priebėgos jos teritorijoje. To dėka lenkai galėjo pasiek
ti savo sąjungininkus - D.Britaniją ir Prancūziją - ir papildyti vakari
niu demokratijų eiles.

Pažiūrėkim iš arčiau,, kas darėsi su Baltijos kraštais didžiųjų \ 
sukrėtimu metuc Po Miuncheno ir ypačiai likvidavus. Čekoslovakiją, kada 
santykiai tarp trečiojo Reicho ir vakariniu demokratiją pablogėjo veik 
ligi lūžimo', D.Britanija ir Prancūzija bandė surasti su Sovietą S-ga 
bendrą politiką akivaizdoj naujosios padėties, kurią Europoje buvo su
kūręs didėjąs vokiečiu agi©Bingumas. Maskva pareikalavo, kad jai už tai 
būtą leista užvaldyti Baltijos valstybes ir pražygiuoti per Lenkiją ir 
Rumuniją. Vakariniai sąjungininkai negalėjo su tuo reikalavimu sutikti. 
Kaip tik vykstant tiems pasikalbėjimams Ribbentropas lėktuvu nuskrido i 
Maskvą ir 1939 m. rugpiūčio 23 d. pasirašė su Molotovu sutartį ir slap
tą konvenciją. Niur. nbergo byloj, patyrėm, kad ir sutartis ir konvencija 
"buvo paruoštos iš anksto. Pagal tą susitarimą Sovietą S-ga turėjo gauti - 
Rytą Lenkiją,Latviją ir Estiją, o Lietuva- turėjo atitekti Vokietijai.
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>1939 m. rugsėjo 22 d. tas susitarimas buvo pakeistas; ir Lietuva turėjo 
pereiti Sovietu S-gai. Tu derybų ir maršandazo. smulkmenas galima rasti 
vokiečiu užs.reik. ministerijos aręlįrvuose, kuriuos JAV valstybės depar
tamentas išleido antrašte ’’Nazi-Soviet Relations 1939-1941". De ja,pran
cūziškoji tu dokumentu laida antrašte ”La vėritė sur les Rapports germa- 
no-soviėtiques 1939-1941” tepaduoda nepilnas ištraukas ten, kur liečiamos 
Baltijos valstybės. Teduodamas viena iš ištrauka tu psrtraktaciju - ilgu 
ir tamsią,kurią tikslas betgi buvo labai aiškus, - aš pacituosiu slapta 
telegrama, kuria Vokietijos ambasadorius Sovietu S-goj Schulenburg 1940 
m. rugpiūčio 13 d. pasiuntė Vokietijos uis. reik, ministerijai dėl teri
torijos juostos Pietų Lietuvoje. '

"Dėl Lietuvos teritorijos juostos Molotovas man šiandien • 
įteikė ilga memorandumą, kuriame pažymima, kad-teritori-

< nė kompensacija Sovietu S-gai nepriimtina, tačiau pareiš- 
kialna, kad sovietai per dvejus metus sumokėti 3.860.000 
aukso doleriu auksu arba prekėmis - pagal tai, kaip vo- .

. kietija norės, - kad šitoji teritorijos juosta pasiliktu 
Sovietu Sąjungai".

Si telegrama reikalinga trumpo paaiškinimo. Rugs'.jo 26 d. Maskvoj 
susitarus, kad ir

Lietuve
££itii_Yx£iH^2£_sriti&s_dali_ir jsuveiką_trlkampi,Ribbęntro-

?iet2..įį®l?C:Y2s.teritoriįos_ juostą_ 
rytinei RcichOMsienąi_tšlyginti»

Tačiau raudonoji armija, karta įkėlusi kojų į Lietuvą, nepaisė to susita
rimo ir užėmė visa kraštu. Po -to tarp abieju vyriausybių prasidėjo nepa
baigiamos derybos, kurios pasibaigė slaptu susitarimu, kurį Molotovas ir 
Sohulenbergas pasirašė Maskvoj 1941 m. sausio 10 d. ir kuriuo Rusija ap- • 
giėmė sumokėti Reichui 7.500.000 aukso doleriu, arba 31.500.000 vokišku 
markiu, kompensacijos. Minimasis .slaptas protokolas nustato mokėjimo deJ 
tales ("Nazi-Soviet Relations’’?.p.267-268'.

Tokiu būdu musu kraštas - tąpat galima pasakyti ir apie abu musu 
baltiškuosius kaimynus - tapo tarptautinio sąmokslo, tikru mainu auka. 
Iš to sąmokslo išplaukė visi vėlesnieji Įvykiai: 1939 m. spaliu 10 d. sa
vitarpinės pagalbos sutartis, Sovietu S-gos primesta Lietuvai; sovietu' 
kariniu bazių įvedimas Lietuvos teritorijoje,pageliau, garsusis 1940 m. 
birželio 14 d.vidurnakčio ultimatumas, pagrįstas grynai iš piršto- išlauž* 
tais teigimais ir kuriame sovietai reikalavo (cituoju ultimatumo tekstą}, 
"kad Lietuvoje tuoj pat būtu sudaryta vyriausybė, pajėgianti ir apsispręs 
dusi užtikrinti tinkamą Sovietu S-gos ir Lietuvos savitarpinės pagalbos 
sutarties vykdymą, ir kad tuoj pat būtu užtikrintas laisvas ..įžengimas į , 
Lietuvos teritorija sovietu armijos daliniams, kurie bus iJfeėstyti svar
biausiose Lietuvos vietose ir bus pakankamai pajėgūs užtikrinti Sovietą 
S-gos ir Lietuvos savitarpinės pagalbos pakto vykdymą”. Lietuva turėjo 
nusileisti- Prie jos sienos buvo sutelkti tankai, lėktuvai, pėstininkai 
infertilerija. Vos kelioms- valandoms tepraėjus po ultimatume paskelbimo 
kraštas buvo visiškai kariškai okupuotas. Visa tai tebuvo slaptojo vokia* 
ėią-rusą susitarimo įvykdymas. Ar bereikia priminti, kad tą pačią,1940 m 
birželio 14 d. įvyko ir antras skaudus įvykis - vokiėčią daliniai įžengė 
į Paryžių, Viso pasaulio dėmesys buvo sutelktas Vakaruose. Ar jau pats 
įvykią suderini t-s r-kalbą už save?

Kad Baltijos valstybės buvo atgimstančio rusą imperializmo auka, 
aiškiai matyti iš Molotovo pareiškimo vadinamosios Lietuvos vyrinusytėį 
vicepremjerui, prof. Krėvei-Mickevičiui Maskvoj 1940 m.biržclio 30 d.,būtent

Tradicinė rusą politika nuo pat jono Zisurojo_laiką_reika-
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^enuostabu^-kad jau 1939_m. aovietą_Gene-
j ' ralinio_Stabo išleistame žemėlagyje_Lie-_ 

-BYS-lS-įąįYllą figūruoja kaip„socialisti- 
nės_tarybą respublikos.

... ■ ■ t ■ ......

Kad prieš pasaulio akis savo smurto aktus pridengtu legalu
mo skraiste, Sovietu S-ga ėmėsi žiu priemonių:

a) ; Ji jėga pakeitė Lietuvos Respublikos vyriausybę ( 1940 m,
birželio 17 d.); '

»

b) ji surežisavo rinkimus į vadinamąjį Lietuvos liaudies <. 
seimą (19*0 m. liepos 14 - 15’d.);‘

c) ji tą vadinamąjį parlaafentą privertė išduoti Lietuvos 
Konstitucija ir priimti rezoliuciją, kurioje- prašoma Lietuva priim
ti į Sovietu S-gą (1940 nu liepos 22 d.);

d) ji suvaidino Maskvoj surežisuotą Lietuvos įjungimą į So
vietu S-ga (1940 nu rugpjūčio 3d.),

Tuo pačiu metu krašte buvo skubiai sovietinamas ūkinis, so
cialinis ir kultūrinis gyvenimas,, Nors Maskva stengėsi savo agresiją 
pridengti legalumo skraiste, vašiau iš tikrųjų visi jos smurto aktai 
buvo padaryti prieš tautos valiąflagrantiškai pažeidžiant Lietuvos 
Konstituciją. Dėl to jie yra niekingi ir bb vertės. Nebuvo nei refe
rendumo, nei plebiscito. Visos lietuviu tautos per Steigiamąjį Seimą 
pareikšta valia būti laisvai ir nepriklausomai lieka nepasikeitusi. 
Tariamoji peticija, kad Lietuva būtu Įjungta į Sovietu S-gą, tėra 
gryna klasta, Tai įrodo pati"Ušudies seimo” priimtoji rezoliucija, 
reikalaujanti Lietuvą Įjungti į Sovietą S-gą:

"Dabar liaudis, galingosios raudonosios armijos • , 
padedama, įvedė Šavo~krašfe~s6vle51nę”val3žlą7“ 
JeIgū“IIaudls savame krašte galėjo įbesti vienin- 
tėlą teisingą tvarką - sovietinę tvarką tai 
už tai ji dėkinga vien Sovietu Sąjungai",

Vyriausybė, kuriai tariamai vadovavo komunistinio kvislin- 
gas Paleckis, kurią tačiau ištikrąją sudarė Maskvos emisarai Dekano
zovas (tada užs. reik, vicokomisaras) ir Pozdniakbvas (sovietą pa^ 
siuntinys Lietuvoj). buvo n. legali. Tokis pat ir tos vyriausybės i£į 
leistas tariamojo liaudies seimo rinkimą įstatymas, kuris teleido 
rinkikams pateikti vieną kandidatu sąrašą - komunistinį. Ne ką lega
lesnės buvo ir tosjparlamento priimtos-rezoliuci jos. Visi Lietuvos pa 
siuntiniai įvairiose pasaulio sostinėse, o taip pat ir visos lietu
viškos organizacijos kategoriškiausiu būdu protestavo prieš sovietu 
agresiją ir pi-ieš legalumo vaidinimą jai maskuoti.

Tokia yra,formalioji klausimo pusė. Ties ja aš ilgiau ne
apsistosiu, nes "tvarkymo"procedūra jau visiems žinoma,. o dabar štai 
praktiškoji pusėc? >

Po to, kai įvairiu ginklą rūsiu raudonosios armijos dali
niai , apie 300.000 kareiviu, okupavo Lietuvą, sovietai visą kraštą 
apraizgė milžinišku slaptosios policijos (NKVD) tinklu ir įvedė ne
būtą teroro režimą. Keletą dieną prieš režisuotinius rinkimus- iš____
tikrąją taibuvo tuėias formalumas, nes rinkimą rezultatai buvo iš 
anksto nustatyti Maskvoj ir- net paskelbti viename Londono labkrušty 
24 valandas prieš baigiant skaityti balsus( šį incidentą reikia pa-
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aiškitnl, nes jis gana .'vaizdingai '.phil'iiištrubja soVIėt'u
.dusį kadangi •. pirmąj9 balš'avimo dlenąOper ma±a: rinkėjų ėjo prie..‘ufhų,.- 
valdžios organai nutarė rinkimus pratęsti dar 24 valandom,- tačiau 
spaudos tarnybos nebuvo Įspėtos* ir rezultatai buvo per anksti peirduo 

. ti i Londoną...) - naktį iš liepos 11 i 12 5; NKVD agentai Suėmė visus 
žymesniuosius asmenis bei visuomenės veikėjus, kuriuos tik jie galėjo 
sučiupti'. Tarp, suimtųjų buvo veik visi Lietuvos politiniu partijų va- 

' dai ir Mkrašėių redaktoriai. Tūkstančiai nekaltų žmonių buvo Įmesti 
1 kalėjimą. "

- Kadangi visos tos^priemonės nepajėgė.palaužti tautos moralės, 
sovietų valdžios organai per vieną klaikią savžaitą (1941 m.birželio 
14 - 21 d.dį) išgabeno i vidurinę Rusiją — i Sibirą, Altajų „ir Kazak- • 
staną - apie 40.000 1ietuvių-vyrų moterų ir vtįtkų i.š visų visuomenės 
sluoksnių. Pagal vėliau gautus pranešimus daugelis tų nelaimingųjų, 
ypač vyrų, žuvo sovietų koncentracijos bei priverčiamųjų darbų stovy
klose. Kai 1944 m. Sovietų S-ga iš. naujo užėmė lietuką, tik keli<trem».’ 

etiniai buvo grąžinti į tėvynę - su specialia misija arba...propagandos 
reikalui. 1941 m. sovietams paskubomis pasitraukus iš paliktų slaptų
jų sovietų archyvų paaiškėjo, jog buvo numatyta ištremti 700.000 lie
tuvių ir jų vietoj įkurdinti rusus. Karas sukliudė - bet tik kuriam ; 
laikui.-.Įvykdyti tą planą. - a *• . •

Be'masinių deportavimų, per 12 pirmosios okupacijos mėnesių f 
(1940 m. birželio 15 d, - 1941 m. birželio 22 d,) NKVD nužudė daugiau 
kaip -5.000 lietuvių, sugi-iovė žydinti tautos ūkį bei gyventojų-gero-

• vę ir parai!žavo tautos kultdrinį gyvenimą. Tų #akty- akivaizdoje
®2llS-^-IZll2-5K--2-iyį};-į :5į.??®2i„9šą_įįe,tuyįį_tauta' '
s2Y222Iti^L-i-_?t§įsak:J.usl _sayo_lQisvė‘-» kad 'grisijung-' .

yra skaudus įžeidimas tautos, kuri daugiau nagu Iro- 
dė savo gilią laisvės meilę, savo nepajudinamą grisi- . 
ži?2..E£12--22“įbįų tradįcijų^-tautos, sy^Šjusios^tiek

§žl22gl212kąi_taįp .pat„praliejo dąug_krąujo_ir..paau^ -i/
£2i2_^ug„gėrįbii,ii. • ' , '

Tai, ką pasakiau apie Lietuvą, galima butų pasakyti ir apie ’ t 
Latviją bei Estiją. Jos išgyveno tos pačius bandymus, perėjo tuos- "j 
pačius etapus. Sovietų tankai 1 Lietuvą įriedėjo 1940 ni. birželio 15 
d.* 1 Latviją ir Estiją birželio 17 d, .Višlnskiui, Sovietų S-gos užs. 
reik, vicekomisarui, buvo pavesta pakirsti Latvijos laisvę. Estijoj^ 
tas uždavinys teko Ždanovui. Per pirmąją Latvijos okupaciją - nuo 
1940 m. birželio 17 ligi 1941 m. liepos 1 d., kada sovietus pakeitė 
hitlerininkai, - pagal sąrašus, kuriuos sudarė tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas Ženevoje, buvo nužudyti 1.555 latviai, išvežtą ar
ti 33.OOO (iš jų 15.000 per vienui vieną npkti). ir tebuvo milžinifi-*- 
ko NKVD plano pirmoji da|is. Esti oj tns pe.ts vaizdas; vis tos pačios 
žudynės, tie patys klaikus masiniai, išvežimai, tas pats nepermaldaji- ,

• jėrnas užsimojimas tautų išnaikinti, J kraštą nusileido teroras,elitas, 
buvo nuskintas, demokratinės partijos likviduotos, intelektualinl a 
gyvenimas užslopintas^ Bažnyčia sistemingai griaunama. Neganesnis-bu
vo nė darbininkų tlikim-is « Per 2,5 mėnesių taip pranykb Su.000 estų.

Toks teroras truko metus, kai staiga vokiečiai užpuolė Rusiją. 
Lietuviai beviltiškai bandė* sukilti ir atgauti savo nepriklausomybę. 
Tačiau birželio 22-30 d.d. nacių dalini?.-? užplūdo Lietuvą, likvidavo 
laikiną vyriausybę ir gr^lt atstatytą lietuviškąją administraciją. 
Bet ar buvo galima rsmioi žiūrėti į savavališką.nacių siautimą kraš- ' 
te? Spontaniškai iškilo lietuvių tautos pasipriešinimas vokiškie?--:— 
aiems okupantams ir tuoj apėmė visą kraštą,, Likvidavus laikinę-vy.-.
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... .... .... . ... ..... .L J - ..... ,■ ..........
riausybę, Lietuvos valstybės suverenumo (Vykdymui. ’atėtėtyti ;ix- pasipff? 3- 

>ėinimui prieš naciu-plaites vairuoji . buvo sudarytas Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Tpmė .komi tėtę buvo, atstovaujamos visos politi-; ‘ 
nes partijos* aktingai Veikusios parlamentinio režimo metu Lietuvoje, 
ir kovos organizacijos; Socialdemokratu partijai, Krikščioniu -demokratu, 
partija, Valstiečiu liaudininku 3$jungąjjradikalai), Ūkininką sąjunga ./■ 
(katalikai)> Ūkininku partija (liberalai), Tautininką.sąjunga, Naciona- / 
listą partija. Darbo federacija, Lietuvos.'laisvės' kovotoju sąjunga,Lie
tuvi u frontas ir Vienybės sąjūdis. ;• /

• Tas pats Išlaisvinimo Komitetas, kuris priešinosi naciams,.dabar 
tąsia kovą prieš okupantą.. Visa liovusią tauta, įskaitant ir gausius ■ 
Išeivius Jungtinėse Valstybėse, Kanadoj, DoBritanijoj, Pietą Amerikoj- 
iš viso apie milijoną, - jį pripažįsta kaip 'Qukšėiausią- įpūtęs. Organą 

i ir vienintelį jos politinės valios reiškėją. p5*^ėsim dar, kad (
’ .-yra visa vyriausybės ' •

tuojjnat paleistidarbą?m.nsą žrfjjį krūįtą^temokrati- . ■ •

Išlaisvinimo Komitetas atkakliai pnsipriėSloo naaiu planams^tarp : 
ju ir naciu pastangoms moblli.^eti ••j-avjfirš'So Pastebėsim, kad tik niotų- . 
ve ir Lenkija nedavė SS legijono. Gestapo ir SS. išn' ikiaa apie. JOOoOOO; 
Lietuvos piliečiu, t; ro ju daugumą žydu. Dėl visuotino pasipriešinimo- 
tukstenėiai lietuviu buvo pasodinti į Vokietijos koncantrąciIds stovy- 

'.. klas bei kalėjimus. Tūkstančiai kitu? rezistencijos sąjūdžio nariai 
bei vokiečiu karo mašinos; sabotuotojai į buvo ke Ii narni--LietuvojApia 
100.000 lietuviu buvo išgabenti į Vokietiją priverstiniems darbams0Žy
mu ju skaičių naciai tyčia numarino, kiti, mirė .nuo nepakeli amu: darbo ir 
gyvenimo sąlygų. Prie.tą kraujo auką reikia pridėti kariniu.operacijų 
metu sugriautus miestus bei kaimus ir sudegintas sodybas (Lietuvoj taip 
pat buvo Oradour’u), išplėštus tautos ir privačius įurtusą išdraskytas 
bibliotekas ir muziejus, išgabentus prt&onės. įrengimus. Tame katei.se 
klastojusiame krašto nūn siaučia badas. .

Gal nebus nevietoj, .jeigu ■ pridursiu j kad tūkstančiai lietuviuos kite' 
mės Amerikos piliečiu ir Britanijos miliniu Ą nuo caru valdymo laiku 
25% lietuviu tautos gyVsna Jungtinėse Valstybėse,■D.Britanijoj. ir jos 
dominijose) lojaliai ir su entuziaama dalyvavo ssavp kraštu karo pastan
gose, o daug latviu ir .ėstą .tarnavo sąjungininku laivynuose.

1944 nu. antrojoj...pusėj vokiečiu ir sovietą armiją k.ėutynės.'antrą
syk per sime t-ė į Baltijos sritį. Žmonių.i* turto nuostoliai ik to buvo 
milžiniški o Ištisi riestai, yp-ąft vakarinėse Lietuvos ir Latvi jos .sri
tyse, buvo paversti griuvėsiais. Iš .mūsų kraštą išvijus Hitlerio armi
jas j uose iš naujo įsikurdino sovietą kariuomenė. Iš naujo prasidėjo 
visi pirmosios okupacijos baisumai. Iš teiskvoš buvo atgabentos iškam- 
ėinės vyriausybės, pavadintos Booty ĮĄs tini U Tarrybiniu Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos Respubliką vyriausybarniš.- o taip pat ir visas adminis
tracijos bei policijos aparatas. Iš naujo visu smarkumu prasidėjo žu
dymai trėmimai, rusifikacija ir -teroras. 3u sit.ubu pri ^imiridtasri? 1940- i 
1941 metus, daugelis mūsą taatlydią bandė pabėgti i sąjungininką užln- 
tustorba noutr-'JJuosius kraštus* J:>igu vokiečiu organai nebūtą buvę to---- 
kic grieWLAr jeigu įvyki-ii niautą vyki t. in žaibiškai greit, būtą 
išikr.aus^Bsltijos kraštą įyvcntoj.ai. Išbėgo arti pusės milijono pa-, 
baltiečią.. D"lį ju apsupo ir sugavo rusai. Dabartiniu metu vakarinėse 
Vokietijos ir Aiscrijos zonose, Skandinavijos kraštuose, Brunoūzijoj, 
Anglijoj,-Šveicarijoj-ir Italijoj yra daugiau kaip 200.000 pabalti Mą . 
tremtiniu bei pabėgėliu, gyvenančią vargingose sąlygose, nekantriai ir 
baimingai laukiančią tos dienos, kada jie galės grįžti į .išlaisvintą 
tėvynę, arba, jeigu dabartinė padėtis užsitęstą, trokštančią gauti mora^ 
linio ir medžiaginio, saugumo minimumą.

Lietuviai, latviai ir estai, įvykiu išblokšti l.ė savo kreštu./ is - 
- tikrąją yra*total_istiniu ^galybių sąmokslo aukos. Tebūnie man leista ją 

vardu pareikšti dėkingoms Vakaru demokratijoms ir tarptautinėms orga-
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nizacijoms, o ypatingai prancūzu valdžios organamss už supratimu ir nuo
latinę pagalbu.' - *

Ryšium su visais tais tragingais ‘įvykiais, su tomis .viena kit® se
kusiomis nelaimėmis,

koks yra dabaTtlnis_tarptautinia>_Balti jos_va'l&tybIu_statuaas?

Sbviety 8-ga, 1940 m. birželio nu okupuodama neutralias ir nepri- , 
klausomas Baltijos valstybes, sąmoningai įvykdė neišprovoku/vtos agresijos 
akt®. Tasai agresijos aktas,įvykdytas Sovietu S-gai sulaužant visas jos 
pačios pasirąžytus įsipareigojimus, negalėjo ir negali jai duoti jokips 
teisės į Lietuv®, Estija bei IS&yij®. Lygiai taip pat yra ir su visais vė 
lesniais bandymais falsifikuoti tu tautu vali®. 1939 metu vokiefciu-šovle- 
tu sumoksiąs ir 1940 metu, sovietinė agresija yra tarptautiniai nusikalti
mai, kurie negali įsisenėti.

.Kai žinia apie sovietu agresija prieš Baltijos valstybes pasiekė 
Vašington®, valstybės departamentas 1940 m. liepos 23 d, paskelbė šį pa
reiškimu;

’’Pastarosiomis dienomis sparčiai buvo užbaigtas suktus 
procesas,' kurio būvyje trijų mažų; Baltijos respubliku-Esti-

• '• jos, Latvijos ir Lietuvos* - 'politinę nepriklausomybę ir te- : 
ritorinį integralumu sąmoningai sunaikino vienas iš ju ge- . • : 
lingę j u kaimynu* • ” . >. '

Kuo to momento, kada tu respublikų tautos susikūrė ne- 
priklausomos ir demokratines savo vaidymosi sistemas,Jung- • 
tiniu Valstybių tauta su dideliu ir palaūkįudėmesiu stp- - ...

. bėjo nuostabi® ju suverenaus tvarkymosi pažangu. .
. Musu vyriausybės, politika visiems žinoma. Jungtiniu

Valstybių tauta nusistačiusi prieš bet kokius plėšikinlus ' 
veiksmus, vistiek," ar jie būtu daromi jėga ar'Jėgos gra- ■,
sinimu. <. * '

Ji taip pat nasistaSiusi prieš bet kokibs formos, kiši- • •
męsi vienos valstybės., kad ir kokia galinga ji bebūtu, į 
vidaus reikalus bet kurios kitos suvereninės valstybes,

. kad ir kokia silpna ji bebūtu. '
Tie principai sudaro pačius pagrindus, kuriais pagrį-a*

ti santykiai tarp 21 suvereniu Saujoje Pasaulio respublikų ;
Jungtinės^yalstybTs ir toliau laikysis tu principu, nes’

, 'amerikiečiu tauta yra įsitikinusi, kad jeigu tautu tarpu- . p
■_ savio santykiai vėl netaps, pagrįsti tę. principu įkvėpta. j 

doktrina, tai negalės būti išsaugoti patys moderniosios ci
vilizacijos pagrindai- išminties, teisingumo ir legalumo 
viešpatavimas”. ,
1940 m. spaliu 13 d.-.. ErenilLjr.-Dėlnuio^Roo^vOltas, anuometinis jung—- 

tiniu Valstybių prezidente', gal net dar aiškiau nusakė Li^tirvoe-J^irptau- 
.tini štatus® Šiais žodžiais:

’’Stikcma, kad Lietuva yra netekusi s^vo. nepriklausomybės. ,4 
Toks pasakymas klaidingas® • Lietuva- nėra, ne tekusi savo ne- .’ .
priklausomybės;. Lietuvos nepriklausomybė tėra, laikinai su- . 
spenduota. Ateis metas, kada Liet ava vėl bus laisva, ir tai ; /
įvyks daug greičiau nei jūs'manot”. '■
Dar visiškai neseniai, 1948 m. kovo 30-d., valstybės departamentus 

Vašingtone iš n^ujo patvirtino griežt®-Jungtiniu Valstybių nusistatymu’ 
tuo klausimu. Ryšium su sovietu konsulato'.Hew Yorkfe pastangomis atsto
vauti Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiams, negyvenantiems JAV, kai 
kuriuose paveldėjimo reikaluose valstybės departamentas išsiuntinėjo raė< " 
t® visu ^8 valstijų gubernatoriams. Jame valstybės departamentas prašo * 
pranešti veistiju teismams vyriausybės nusistatymu ir pamini sutart4« 
1928 m. pasirašytas su Latvija ir Estija dėl konauliariniu teisiu, Tos
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sutartys minimąjį atstovavimą palieka. konsuliartniams tą kraž t ^.parei
gūnams “Nesant atitinkama sutartyse Įrašytu klauzulių”.sakoma rašte, • 
’’valstybės'departamentas nelaiko, kad sovietu konsulariniai'pareigūnai 
Jungtinėse Valstybėse turėtu teisę atstovauti kurio nors ...trečioj o kraė-* 
to piliečiams”. .

Pažymėtina,,kad Baltijos valstybių nasiuntinybės ir toliau

BįSįv.’A2£^2B?.L...Y?.įĮJ5ąn5 >_Pletu j^erikoj. • < ’

Ta pa čia’, proga dar priduriu, kad po to, kai sovietu konsulatai 
Australijoj ir Kanadoj pakvietė Baltijos kraštu DP įsiregistruoti ligi 
1948 m. liepos 1 d., Canberros ir Ottawos vyriausybės priminė, jog jos 
Baltijos kraštu aneksijos nėra.pripažinusion ir kad sovietu įspėjimas\ ' 
yra nepagristas. 4 . . \

0 kas gi dabar darosi mūsų kraštuose,vis dar sovietu užimtuose? «••• * * •* M * av M •» —•» —- — — —■ •— «T» »>• -i- w <» M> «*>» .R. «X •»» * Ui -• ».>-w K, tx» m> M W *<
. Kaip ir kitiems kraštams' anapus geležinės uždangos, jiems atimtose ., 

visos ju teisės .ir laisvės. Sovietiniai okupantai brutaliai naikina vi
sa, kas buvo specifiškai lietuviška, latviška, estiška. Dėl aktingo ir ■ 
pasyvaus lietuviu, latviu ir estu, pasipriešinimo okupacinio režimo pla
nams musū; kraštuose taikomi, dar aštresni metodai ..kaip kituose raudono
sios armijos užimtuose kraštuose; -visas gyvenimas jėga sovietinamas, pa- 
trijotai žudomi be.i sodinami 1 kalėjimus, kuriu dabar daugiau nei bet 
kada. Tie- kalėjimai reguliariai dusyk per mėnesi tuštinami, kaliniai de
portuojami. Gyventojai, ypač miestuose, gyvenk iš bado normų, nes kraš
to ištekliai-gabenami į>Rusiją. Religinis ir intelektualinis gyvenimas- . 
praktiškai užslopintas. Ant viso ’kr^stOįU^egtas tankus NKVD agentu tin
klas,. Tie agentai ir raudonoji armiJja'..^y vent o jus ir užgniaužia bet koki - 
laisvu pasireiškimą. Rusifikacija eina žingsnis į žingsnį su soviet!za-

■ Oi ja. Lietuvos žmonių ir medžiaginiai -nuostoliai šios antrosios okupaci^. 
jos metu jau toli pralenkia pirmosios okupacijos nuostolius.. Pagal pati
kimas informacijas vėl daugiau kaip 100.000 lietuviu išvežta į Sibirą, ,> \ 
daugiau kaip 20.000<padėjo galvas nelygioj kovoj su maskoliniais okupan
tais. Taip yra ir Latvijoj bei Estijoj, kur siętemingoi didėjąs suėmimu 
ir atskiru šeimų išvežimu skaičius gal net dar. pavojingesnis kaip masi
niai ; deportavimai. Beiti jos tautom iš tikrųjų gresia Laba'i realus pavo
jus* kad jos gali būtivisiškai išnaikintos.

'Toks yra-klaikusis balansas. : i
f Remdamasi San Francisco ehnrtos ' praemrale.,. o taip pat str. 1, 2,

• & 55
i kraštai kertu apskundė Jungtiniu

tinę genocidO-goli tiks okupuotose Lietuyoįjį ^Latv^o^įr^Es-
*U21>. /’_lSaĮiotiejj._ir_kvaiifikuotįūjį_2n_tri ju_tautu_at- 
stovai reikalauja, kad tas klausimas būtu įrašytas į JTO__

,darbu- tvarką. ... , .

Sunaikindamos karinę Vokietijos, Italijos ir Japonijos galybę ir 
suduodamos mirtini smūgį naeioiialsocializmui bei fašizmui, Jungtinės 
Tautos žmonijai įsipareigojo pertvarkyti pasaulį pagal teisinguma_žUn_K<>-< 
jpalfts principus, kurie visoms nuo • imperialistiniu-totalistiniu. galybių""--, 
agresijos nukentėjusioms tautoms, didelėms ir mažoms, garantuoja ju ne
priklausomybės atstatymą. Jungtinės Tautos, kaip buvo iškiliąingai pasr- 
kelbta Atlanto Ohartoj 1941 m. rugplūčio 14 d. ir Jungtiniu Tautu dekla
racijoj 1943 m. sausio 1 d., "nesiekia^teritoriniu nei kitokią laimėji- 
mū kitu tautu sąskaita"; nenori, kad būtą toritoriniij pakeitimu, negudo- 
rinamu su paliestųjų tautu laisvai pareikšta valia"; trokšta, kad butą 
grąžintas suverenumo ir nepriklausomumo teisės toms tautoms, iš kurią
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‘jos jėga buvo atimtos". Vėliau, Jaltos konferencijoj 1944 m, vasario 
11 d. buvo pareikšta.- "Visos tautės turi teisų pasirinkti valdytuos! for. 
mų,kokioje Jos nori gyventi”; Joms turi bųti gražintos suverenumo ir 
nepriklausomumo teisės, kurios iš Jų buvo atėmusios agresinės tautos”. 
Pagaliau'prisiminkim prezidento Roosvelto žodžius 1941 m. sausio 6 d.: 
"Visur pasauly tautoms turi būti užtikrinta žodžio ir pasisakymo lais- 
•vė, laisvė garbinti Dievų; Jos turi būti išlaisvintos,nuo skurdo, iš- i- 
laisvintos nuo baijnėš"...Tie patys-principai Įrašyti 1 Jungtiniu Tautu 
Organizacijos chart*, Kuri taip pat garantuoja pagrindines-žmogaus tei-. 
sės.-Jos figūruoja prezidento TrumanO .1945 m. spaliu m. dvylikoje’ punk
tu. ' .’ - . .

Lietuviu, latviu, estu tautos negali sutikti, negali šuvok- 
*tiy kad tie_prįnęi2aįį_kurie_20_karo_turėįo^ręguįįuotįJ.taT2- 
tautinius santykius, nebūtu gritaikyti įu kraštui. . ‘ . ■

Toji prielaida juo labiau neįmanoma dėl to, kad nepriklausomos 
Baltijos valstybės, kaip parodė 1918-1940 metu patyrimai, yra konstruk
tyvus ir. nepakeičiamas Europos pusiausviros elementas. Ar reikalas eis 
apie "Domintum Maris Baltic!"., ar apie karo sukeltų teritoriniu klausi
mu sutvarkymu toje Europos dalyje, ar apie regioninius valstybių -sambų- \ 
rius, laisvų ir nepriklausomu Baltijos valstybių buvimas yra-būtinasJį’

Lietuvos, Latvijos ir .Estijos vaikui, kritų kovos laukė; sūnūs 
ir dukterys,: nacinių, budelių nukankinti ir nužudyti; tie, kurie negali 
gy$žti 1 .svetimojo okupanto prislėgtų ir, niokojama savo gimtųjų šalį; 
tie, kurie- yra išvežti 1 Sibiro tyrūs.; - tie šimtai tūkstančių lietu
vių, latvių ir estų, jeigu būtų pasmerkti amžinai vergijai ir išnaiki
nimui, būtų.nuolatinis priekaištas žmonijos-sąžinei, priekaištas, šau
kiąs teisingumo ir atitaisymo. ’ '•« .

Akivaizdoj sovietų okupacijos, grasinančios Europai ir pasauliui 
Baltijos .valstybių, tą pirmųjų aukų, likimas turėtų būti visų atminty 
neatsiejamai surištas su visų be išimties Europos valstybių-likimu; 
arba visa Europa bus laisva, arba ji visa žlugs. ‘

• Prancūzija, kuri niekad nenustojo buvusi ištikima savo princi
pams, kuri visada buvo priešaky kovos dėl Iššvės, šisyk vėl yra pašauk
ta suvaidinti ■ 1 e m i amų vaidmenį organizuojant pokario Europa. ,

Stdi dėl ko Baltijos tautos pačių tamsiausią savo istorijos va
landų, pasiryžusios be kompromisų kovoti, kad jų suverenumo teisių 
vykdymas -.hutų atstatytas, yra tikros veiklia prancūzų tautos simpati
ja ir i ateiti žvelgia su. pasitikėjimų ir bė nevilties.

■ Leiskit man baigti Leono Blumo žodžiais; ’
' ■ ■■ "„įenąs^kr^tasjiegali-įaustiS-laįsyas^jęigULjlS-

žino, kad oasauly dar yra pavergta šalis";

Susirinkusiųjų vardu dėkoju pranešėjui už jo paskaitą.•Jis aiš
kiai, tiksliai ir su jausmu, nupiešė Rūdėti, kurios daugis iš^mūsų ge
rai. nepažinom. ’ ' .- , -

Jeįgu.Baltijos kraštų_istorijų_butų galima agibudlnti,taį 
• aŽpašaE-ySIau7~ga3~tIe~Rrašfai T‘nū6~i940~me^ų'~gyvena~gov66^ 

~ If~vergijos metų.

Aš visiškai prisidedu prie pranešėjo išvados, su kuria, manau, • 
ir Jūs visi sutinkat. Dabar reikia bandyti mūsų turimas priemones^Deja, 
aš nepuoselėju kažkokių iliuzijų dėl dabartinio JTO pajėgumo; vis dėlto 
negalima tarti, kad ji visada bus bejėgė. Reikia jai suteikti reikiamų ' 
jėgų, ir privalu, kad Pranouzijos atstovai JTO tai suvoktų ir turėtų 
drąsos iškelti ši (Baltijos kraštų) klausimų nebijodami jokių komplika
cijų.
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Dabar aš norėčiau leisti pusę draugui Ernstui p .e z e t- pasisa-' 
kyti Šiuo klausimu.

P. Ernst PEZ3T. ’ • . -i— •» •» • •• ■» •» •• — •» •“
- Kętik kalbėjęs Lietuviu Vykdomosios Tarybos Pirmininkas, baigda* 

nįas aavę pranešimą, priminė viena Leono Blumo pasakymą,’ su kuriuo ai,*'
■suprėntaraa, -visiškai sutinku. Kurio tačiau net. mūsų tautiečiai— pernelyg daugelis mūsų tautiečiu - savo kasdieninėj praktikoj pakankamai ne
vykdo.

'l£i2i_^£2£5sIsl2’.-i£i?2il_dar_te^ra_^aitasi_kuriame_aukos ... .
§ąli_liudyti_prięš_sąvo_budęįlus. ‘ /

Tačiau-galima.sakyti, kad karai, propaganda, per didelis nelaimiu-ir 
dar kokiu! — susitelkimas paraližavo daugio net prancūzu jautrumu.* Sa
linė atbuko; net tie* kurie tiesiog .sentimentaliai reaguodavo 1 primi- 
nim* tokiu "tragediją, kaip toji', kuri ištiko Baltijos kraštus, šiandien 
jau nebesukyla taip narsiai,•'net aistringai, kaip.’musu.jaunystės lai
kais. Argi netiesa, mielasis Pirmininke*, jog. net nežymus pogromai Rytu 
jftfcropoj, kaip Fererof?) sūšaūdymaš ar armėnui žudymas, .sukeldavo,tokias 
•rfekoijas? Paryžiaus gatvės tuoj sujusdavo, prasidėdavo protesto’irmora- 
"tini o solidarumo streikai. Sociėtės Savantėš, Mančgo.Saint-Paul, Salio 
tfbgarau ;aidėdavo -pasipiktinimo kalbomis ir kei’štb .šaukšmais. •
* Šiandien, pasakysiu, mes esam ,sunykę nuo pasaulio nelaimiu naštos- 

ir niekas musu nebepiktįna, net jei m&su pasipiktinimas ir tik Vidinis., 
atrodo, lyg mes nebežinotume, koks fatalizmas mus yra prislėgęs nuo to 
laiko, kai Įvairiu rūšių totalizmai pasauli apvertė aukštyn kojom ir pasauly pasėjo tiek skausmo bei nelaimiu ir praliejo tiek kraujo, kad 
mes iš tikrųjų nebejaučiam, kaip kadaise, nelaimiu, kurios tačiau to
kios baisios. ' \'. -. '■

Valandėlei susitelkit savy,ponios ir ponai, ir pasakykit patys 
’ sau, ar kętik išklausę Lietuvos nelaimiu ’kronikę, nupasakota taip blai
viai, su tokiu .šaltu objektyvumu bei istoriniu teisingumu, :. .

- ar jūs jautėt savy virte verdant pasipiktinimą? Ar jūsū’, t-’

Taip, čia ir glūdi liūdnas mūsų gadynėj reiškinys. Mažu mažiausia, 
kės galima pasakyti, tai kad šiandien mes nebegalim taip, kaip kadaise, 
pasipiktinti neteisybe, nebegalim sukilti prieš tironija pirmiausia patys savy, o jei reikia - ir išoriškai, ’■

Tačiau, ponios ir ponai-, tuos kiek karčius žodžius aš turiu tik 
kaip Įžanga i samprotavimus bei komentaruskuriuos aš-privalau ponui 
Mini eteriui ir jums. .

P. Minlsteris kalbėjo išsamiai. Jis priminė istoriją, net senes
niu ja, tačiau visada gyvą dvasioj tu, kurie meta žvilgsni 1 Lietuvos 
praeiti i r 4.Prancūzijos santykius, su Lietuva; jis pateikė dabartiniu 
Lietuvos nelaimiu kronikę ir politiškai bei teisiškai pagrindė Lietuvos 
teises tarptautiniu požiūriu. Man iš tikrųjų belieka gal tik pabrėžti 
skandalinga prieštaravimą tarp dabartinip Lietuvos bei kitu Baltijos 

4 valstybių likimo ir ištikimybės idealui bei tarptautinei moralei,, par li
kimu. Juk per visą karę mes. girdėjom iš aukštu vietų užtikrinant, kad 
tie visiem sąjungininkam bendri pareiškimai po. karo bus išpildyti.

Tačiau visu pirma aš kaip prancūzu atstovas norėčiau papildytifk 
•diskrečiai nepasakė p. Meisteris, ir priminti kai kurias ypatingas Lie 
• tuvos teises 1 mus, prancūzus, jis pasakė, kad

daūgiau kaip 1.000 lietuviu mirė dėl .Prancūzijos
. * • • • *. -

• --..ar tai po mūsą vėliava kautynių laukuose, ar pogrindžio rezistencijoj’
Jis nepriminė, kad jau prieš šimtmeti, 1812 m., Lietuva, drauginga pran
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cūzą Imperijai, bet kartu draugingą Prancūzijai kaip tokiai,.
x' buvo to perdėm ryškaus draugi uguiąo. auka. Kai pergalingoji Nppoloono ar-.' 

mija peržengė Nemuną ir kaip nugalėtoja traukė i Rytus, ji Lietūvoj dnivb 
sutikta su didžiu džiaugsmu, kurio tada slėpti nebuvo ir pagrindo. Ji tik” 
rai tikėjo pergale. Bet Napoleonas.: suklupo, armija turėjo traukt i s, ir pa
jėgos, kurios darprieė keletą; mėnesią triumfavo, vėl traukė per Lietuvę. 
Tada Lietuvos gyventojai jau turėjo; tam tikroj pagrindo susilaikyti nuo 
simpatjjjj'ą • pareiškimo ir parodyti kartumo ryšium su laukiamąja nelaimė. ‘ 

r-‘Bet net- toji armija, kad ir nugalėta, buvo sutikta nuoširdžiai, gyvento-.
į-jai kareivius vaišingai priėmė, Įteikinėjo gėles lyg nugalėtojams, ir to ;- 
■ rezultatas buvo tas. kad Lietuva dar syki tapo auka, nes prancūzą armijai• 
į pasitraukus caro priespauda - totajistlniai režimai;, daja,- Viši panašus 
r.visu sunkumu užgriuvo ant Lietuvos; sekvestrai,''deportavimai; suėmimai, 
' žudymais buvo kaina,, kurią Lietuva sumokėjo už savo draugiškumą; parodytą 
Prancūzijai jos karią asmeny - net jiems esant1, nelaimė j.

Ponas*Ministeris kętik labai teisingai priminė, jog Įvykiu chrono
logijoj- tikrai esama kažko simboliško ■ j

.AT-Jugg_kgū_T,ranėuzįjos pasiuntinybė Lietuvoj puvo

kad^Lietuva- . . .L- .
29X$_9į2¥Pi?^r.s^uįubo_;v^;Lc_tę_pačię_dieną,kada; krito" 

~~~~~~ '

Be tą didžios moralinėsf-bei idealinės vertės motyvą, prie kurią aš 
dar grikiu, yra ir kitą, kurią nA neminėsiu.-'Rav., buvo Lietuvos karaiv- 
niąj kilusią iš Prancūzijos, kaip Klara, kuri yra palikusi Lietuvoj to
kią šiltą prisiminimą, kad ją.užtikau savo pasikalbėjimuose/kai kelia
vau po Lietuvę 1925 - 26 metais... v

'Bai pasakius man dar lieka išdėsyti žadėtuosius samprotavimus Lr • 
komentarus*. • ’ ■■■■•■ <• /■’ ' •

Štai,, staiga aš sakau sau; , .. .
’*213^6 atėjot ūrūrasti^musą \

•0 mes juk turim ląbai gerą, puikią žin’ąl Argi mes iš anapus laistės sie
nos nesužinojom, "kad Čekoslovakijoj vyrauja visiškas vieningumasF kad90i 
95, o gal ir daugiau procentą balsą atiduota už moraliniufe Čekoslovakijos 
politikos Išlaisvintojus? _ • • .

Ar mes'negirdėjom, jog vieningumas buvo toks, kad nebuvo opozici
jos, ir.tai dėl paprastutės priežasties;kad nebuvo jokios kitos -partijos, 
kandidato ir net programos. 0 balsavimas buvo puikiai garantuotas ir vlę- • 
Bingumas buvo taip tikras, kad rinkimą eiga tegalėjo kontroliuoti viena- - 
tinio ąąrašo Įr^ndldatai? • • ,

.Taip,. ponai, viekas eln> ko'puikiausiai;' tad. ko-jūs atėjot drumsti 
mums ramybės? ' . .

Viehingumo paslaptį mes jau sušekėm. Tai tikras poliMkOs filoso
finis aKnuo. T- i labri nekomplikuotas dalykas, ir jis man primena vieną 
Tacito pasakymą;’’Ibis silentium faciunt, paoem appellant",-maždaug.Tylėk 
ir viskas bus tvarkoj £». • ' ‘ '

Taigi, vieningumas pasiektas; tuo patim užtikrintas visą instllucijv 
ir tautinis vieningumas. 0 jūs tvirtinat, kad anapūs tos.puikios sietuos 
yra nelaimią, deportavimą, sekvestrą, žudynią, net kankintą. Ne,, oi nei ■ 
Musą sąžinės buvo.ramios, bent pagal žinias, mes žinojom, kad. viskas tvar-\ 
toj. V’ j 4 ■ ■ . Į

Rami sąžinė - sakykit, ponios ir ponai,, ar jūs tuo patim norit pa-- ' 
sakyti,-;.kad ir mūsą suvokimas aiškus? Aš esu iš tą, .kurie manp, kad rami 
sąžinė kartais yra aiškaus, suvokimo priešingybė. •

Ąėnegaliutikėti f .kad likusio laisvojopašaulio žmonės. . • ...
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^_EįįięčįUi_turėtų_ramių_sųžinė >_jeigu jįe_aįškįai

j£®£_iH£V_įrjnusų_yįsų_s£Žįnės_bū-L 
tųfrieraniios,. nes našaulio laisvė tebus išgelbėta ir 
E£į£222£i2£_t£2t2£_-2£££ įiva£2o5°£-tal£i_^£l-P£s£2*’ 
li2.££Si22-.£212^-Si-l£-E£Ei^2i (plojimai)

Nebekalbant apie sąžinės atbukimų, apie Baltijos valstybių ir,bū
tent , apie Lietuvos likimą vyrauja slidžiausias neišmanymas. Dartėbe- 
laisvo.pasaulio šalys daugiau ar mažiau pripažintais ir daugiu ar ma
žiau niekšifagais valstybiniais sumetimais užmiršta ar tiesiog ignoruo
ja tu valstybių tragedijų* tuo patim, išduodamos reikalu* kuriam jos’ ta—, 
rėsi pačios tarnaujančios.ir kuriom laisvės ir net gyvybės kaina tarnau
ti jos 1959-45 m. kvietė visas tautas.
•f. Ponas ministeris pačioje savo ptanėšimo pabaigoje priminė morali-, 
alus įsipareigojimus, kuriuos.sąjungininkai prisiėmė per karą. Jis pači-, 
tave keletu sąjungininku konferencijų nutarimų..Leiskit man tiksliai nu
rodyti kas per karę buvo nasąkyta prižadėta ir prisiekta, nes

- tį£_22^a2®įi:_~į£_iŽ£aįai_^r^i2a_į52£įį2s_2S0S££52£ 
^a_2£į2£į2§2bė_liudnai_šio_m25gnto^tikroyei,._ir_ji-

nyste_ir_tartiufiškurnu, . ,

.vietiek kokiais valstybiniais sumetimais jie bebūtų dangstomi.
Nesiekdami pirmųjų tarpsų^unginių pasimatymų, paimkim Atlanto * 

•bartų. Joje mes skaitom;
' ■■ 1. Sąjungininkų kraštai - anuomet tai buvo JV ir Anglija, bet Jal

toj prie Atlanto chartos Įsakmiai ir formaliai prisidėjo ir Sovietų Sų- 
.junga, ir dėl to tas Įsipareigojimas ir jų saisto,-nesiekia teritorinės 
nei kurios kitos ekspansijos; '

2* <Jie nesiekia jokių teritorinių pakeitimų, nesuderinamų su lais
vai pareikšta tautų valia;

3. jie gerbia visų tautų teisę pasirinkti sau valdymosi formų;
4. jie siekia gražinti suverenines teises ir savivaldų toms tau

toms, iš kurių tos teisės jėga buvo atimtos; ...
. Ponai, kokia ironija, kai visa tai sugretinam su faktais.’^

Galutinai sunaikinę nacių tironijų, jie, sąjungininkai, tiktąją, 
kad Įsivyraus taika, kuri visoms1 tautoms duos priemonių likti saugioms, 
savo sienose ir visiems vj.sų-tatų žmonėms užtikrins galimumų savo amžių 
gyventi bebaimės ir skurdo.

•I943 m. spalių JO d. Maskvos konferencija. ? •
Skaitom: .

4. Jie - šįsyk tarp jų ir Stalinas - pripažįsta, jog taikai ir 
tarptautiniam saugumui išlaikyti būtina ko greičiausiai sukurti tarp
tautinu organizacijų, pagristų visų taikingų tautų suvereninės lygybės 
principu ir prieinamų visoms tautoms, didelėms ir mažoms. *

Pereikim prie Teherano konferencijos;
Teherano konferencijoj - o, tai buvo didžiosios bičiulystės konfe

renciją,/kaip Jus tuoj pamatysit iš baigiamosios frazės, konferencija, 
po kurios buvo galima manyti, kad šųjungininkai, prisiekę amžinų bičiu
lystę, jai liks ištikimi, - taigi, Teherano konferencijoj mes matom;
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"Męs siekiam, kad bendradarbiautųir aktingaidalyvautų visos.; 
tautos, didėlės ir mažos, kurios tik yra kaip ir męs visa širdim ir 
siela pasirengusios visas pastangas paskirti.tironijai.ir Vergijai,prieš 

Spaudai ir netolerancijai užslopinti, Mes Jas šu džiaugsmu sutiksim at
einančias prisidėti prie visuotinės demokratiniu tsUtų Šeimos”. . '

Ir toliau: : ’ ’
"Baigiantis tiems nuoširdiemspasikalbėjimams musu mintys ir vil

tys lėkiai i- tų dienų, kada pasaulio tautos galės gyventi laisvos į ti
ronijai nepasiekiamos ir besivaduojančios savo pačiu troškimais ir są
žine”. .

0 štai didžioji draugystės priesaika:
"Mes.čia atvykom kupini vilčių ir pasirižymų, p Išsiskirstom pasi

darę tikri ’draugai dvasioj ir--siekimuose'?. (Auditotijoj juokas. )*
Ar aš neturėjau pagrindo sakyti, kad tai buvo prisiektos draugys

tės konferencija? , ' . <„■
Tačieu Jaltoj ciniškas{bel makt a vėli škas realizmas jau labai toli 

buvo nustūmęs idealus; Įsižiūrėkit: Jaltos; komunikate pirmąsyk nebemi
nimas idealo žodis ir jau nebeprisiekinėjamadraugystė. Taip, Jaltos 

» konferencija paskelbė pareiškimų, kuriuos jūs busit, skaitę, tačiau 
ikltoj^jaU-nusl^sta-nuO-princigųJselio^ttin^rlnci- ■ . 
221J22Ž2_į$£H2£llį£-Zi£Si..^s_2ąsĮ^_Įvyko,_buvQ_2ą~ 
daras_praktinio>_J&ltos_konferenci joį_gasireiškusio_- 
2£i£ttara^mo2^rp__ idealo_ir ..tikrovės, '

■=• Vis dėlto reikia pstebėti,.jog net Jaltoj, kur visus paėmė, kaip 
žinote, realizmas, signatarai (tarp jų ir p.Stalihas') rašė, galvojo 
{bent aš taip manau), ir pasirašė štai kų: ‘ '■>: • .

"Jvarka turės būti atstatyta Europoj ir tautų ūkinis gyvenimas 
turės būti>tkurtas tokiu .būdu, kad išlaisvintosios taustos galėtų pa- 1 

• naikinti paskutinius fašizmo bPi nacizmo pėdsakus bei laisvai pasirink
ti demokratines institucijos. Vienas iš Atlanto chartos principų yra 
tas, kad yięos tautoa turi teisę pasirinkti yaldymosi formų ir kad joms 
privalo būti gražintos- suverenumo bc.i savivaldos teisės, kurias agre
soriai iš jų jėga buvo atėmę". ■

Toliau: '. ’. .< ’‘
"čia mes dar kartų .pareiškiam savo tikėjimų Atlanto chartos prin

cipais, patvirtiname Įsipareigojimus, mūsų prisiimtus Jungtiniu Tautų 
deklaracijoje, ir savo nusistatymų išvien su kitomis taikingomis tau
tomis kurti pasaulinę taikę r reguliuojamų teisės ir.pašvęstų taikos, 
saugumo,.laisvės iri bendro gėrio rolkai^ims”! .' - •

Pats Stelines asmeniškai tais pareiškimais prisiėmė tai,kas, ro
dos, būtų laikytina Įsipareigojimais. . ’

Štai čia-oš turiu, Stalino pasakytų 1941 m. lapkričio 6 d. krlbų, 
ir kų aš ten skaitau?-

"Musų karotikslas nėra pagrobti svetimų teritorijų nei .pavergti 
tėn. gyvenančia s t: ut-sinusų pirmutinis tikslas yra išvaduoti savo tau
tų iš nacių jungo. Mūsų. karo. t.ik&Las nėra’ primesti savo režimų paverg
toms Europos tautoms. Mūsų tikslas yra padėti toms tautoms kovoti dėl 
savo išsiMsvinimo, o savo tautiniu gyvenimų organizuotis palikti joms 
pačioms. Męs nesistengsim kištis 1 kitų-tautų vidaus reikalus". <

Po metų Jungtinių Tautų veiklos planas buvo atremtas 1 šiuos 
principus: . - '
/■ -Rasinio iėimtinumo panaikinimas; - ■.

- Tautų lygybė ir teritorijų, nepažeidžiamumas;
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- Kiekvienos tautos, teisė saiva nuožiūra.tyarkyti:.savb ireikaluš, "
Ūkini ir medžiagini parama nukentėjusioms tautoms; \

- Demokratinių.laisvių grųzinimaš;:
-Hitlerinio režinfo sunaikinimas. . , k
19*3 m. lapkričio 6 d. reikalas jau ėjo apie suteikime teisia lai

svai pasirinkti savo valdymosi forma išlaisvintoms Europos Tautoms. Tie 
Įsipareigojimai ii tiesa buvo tokio formalus,; tokie aiškūs, taip dažnai 
kartojami į tokie nedviprasmingi, kėd juo labiau.jaudiniesi ir piktinie-’ 
si matydamas, kas Šiandien darosi, ir regėdamas faktinę tikrovę.

An&ure principai, o it Įkrovė, mano ponios ir.ponai, štai tokia, ko
kia jų Rųtik nupiešė p. Ministeris. Ji trumpai atisakyta viename; rašte, 
kuri atradau tarp savo popierių; .

į21S2JS2BJ52B2._28sauiyJlaisyės_Į)rinoipai_Įgyyendintli, 
tai kažkaip atsitiktinai jie neįgyvendinti kaip tik 
mUsųEuropoj.Azijos tautos-Filipinai2_Indija1Burma,

J£l®52®_į£_^_£ąutU_pĮĮnutiral_naudojaęįJLtlanto 
c^£tO8~yisų_tųk°nferenci jų principais, kitos bent: 
lš_^ąįįes tačįau_Lįetuya,_Letyi ja^Estl j^įr^Diėye^^ 1 
KB2i_£Uišs_Kitas Jęrąėtas^ąĮ^nęsinąudojajĮ^tį^prįn- 
cipai ne tiems kraštams! .

•Ne’ jiems Stalinas, kalbėjo; matyt , Stalinas kalbėjo sau. Reikėjo, mat 
■užmigdyti tautų saugumų, reikėjo duoti joms pažadų; tarptautinė dema

gogija nėra taip sau, o jų iššaukia realizmą ir-aktingas materializmas.
Tikrovė štai kokia: tuo metu, kai rusų bei jų satelitu atstovai . 

Jungtinėse Tautoje .- aš pats tai stebėjau - pajuokai išstato.: žmogaus ? 
teises; '

karų laimėjusios demokratijos nedrįsta atvirai pa
žvelgti faktas į akis ir neiksiantįjį kad būtų at- 
statyta_laįsvė_tokių_tautų_kaip_Baįtijos^tautos.

Jos.biįoĮ

Baimė šiuo metu yra didžioji pasaulio valdovė, ir tai man primena vie
nų Talleyrando Vienos kongrese tartų pasakymų.Ji pacituosiu ne tlksliaiz 
bet dėl jo prasmės ęsu visiškai tikras. Jis kalbėjo:"Baimė gimdo jėgos 
piktnaudojimų, o jėgos piktnaudojimas gimdo baimę". Būdami tame praga
riškame baimės rate mos veik nedrįstam prisiminti praeitojo karo mora
linių tikslų ir jų palyginti su vadinamosios taikos praktika.

Tikrovė? Taip,ji nusakyta lydimajame rašte, kuri Lietuvos,Latvi
jos ir Estijos Įgalioti ministerial, tebeveikių Jungt.Valstybėse ir te
bepripažįstami savo kraštų atstovais, pridėjo prie atsišaukimo, nukreip* 
to 1 aukštąsias pasaulio asmenybes. Jie pareiškėj "Mes laikom-savo pa
reiga pakartoti savo protestus prieš sovietini musų kraštų pavergimų 
bei nepriklausomybės likvidavimų ir^urime garbų Jums pateikti, šias pas^ 
tabas; sovietų organai šiaušia beatodairos persekiojimais ir, nepaisys 
darni Atlanto chartos bei Jaltos susitarimų dėl tautų teisių, vykdo pra
žūtingų genocidų bei eksterminacijos politikų. Tie metodai žiauriai pa
liečia visų žmoni jų"... v

Trumpai tariant, mūsų visų ir viso pasaulio pažeminimui mes re
gim tikrų atžangų, ir mūsų tautiečiai, bent kiek pasilavinę bei susipa- 
žįnę su istorija, nesusilaikytų, nenusišypsojų,jeigu jiems kas primintų 
tariamai tamsiuosius Viduramžiusųtrių vergijos gadynę: juk mes gyvenom
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'šviesos ir pažangos amžią; pritaikę mokslą tečhhiko j mes aukštyn kojom t 
apvertėm strategiją bei taktiką ir tuo. patim politiką bei diplomatiją;

.mes atidarėm pasauliui nuostabius oro kelius, mes atvėrėm ineįtikimus 
' akiratius vaizduotei, kokios negalėjo drįsti susikurti pats Wells,: mes 
'apvaldėm daugi elementą; - taip, tik neapyaldėm moraliniu/elementą!

Medžiaginė pažanga - £k I ji yra padariusi (tarp kitko;- mūsą nelai
mei) dideli šuolį ir atlikusi.gigantišką etapą* Bet moralinė pažanga... ;

Moralinė pažnaga jau butą, jeigu butą priimta ir kie- i*

££Elilufąs_digl2matiįoįjĮ'£^žiąu_neįeistįnąs  Jcaij>_tar- -L

' £į2£es_religij2j.i -

Neseniai išleistoj knygoj”Baltijos tautą tragedija” de Chambon 
Įdėjo, frazę,, po kuria aš pilnai pasirašau:”Rcalistai politikai mums pa- 
.sakys,, jog skaitytis reikia ne su teisingumu, bet su būtinumu ir su vals
tybės reikalavimais”. Jeigu- jau taip, tai kam Jungtiniu Tautą vyrai iš
davė tatas, totalizmo sužlugdymą perstatydamos kaip aukščiausią: savo pa
stangą tikslą, nes totalizmas tebegyvuoja, - totalizmas, t.y., politinis 
cinizmas, kurio moralinė taisyklė yru;”vistick kuriom priemonėm”. Ar ži
not, ką kalbėjo.Maktavelis? Klausykitės; '■''■■■

” Be abejo, dideliai.girtina, kad kunigeikšftiai laikosi savo įsi
pareigojimą. Tačiau tarp musą gadynės kunigaikščiu, atlikusią didžius 
darbus, maža tėra tokią, kurie būtą sielojasi apgavę tuos, kurie pasi
tikėjo ją taurumu. Laimingiausias kunigaikštis yra tas, kuris gerinusiai 
sugeba įlįsti, i lapės kailį. Svarbiausia gerai: vaidinti tą vaidmenį;žmo 
nės tokie nesudėtingi ir silpni, kad tas, kuris nori apgauti, lengvai 
ras kvsilią. Svarbiausias dalykas - išlaikyti savo-orumą ir galią;prie- 
monės, kad. ir kažin kokios, visada atrodys garbingos ir bus visą užgi- 
riamos. Masė užkimba ant vaidiniu ir tesprendžia pageri faktus”. .

' ■» .- ■ .
Ar ne.taip bus galvoję Sovietą S-gos valdovai? Kiekvienu atveju' 

jie taip veikia. Tačiau tai nereiškia, kad mes, prancūzai, ir kad Jūs 
ponios ir ponai,kurios tautybės bebūtumėt, galime, savęs neišduodami ir. 
neišstatydami baisiam pavojui, sutikti su cinizmo pergale politikoje, 
tarptautinėje politikoje, - sutikti su pergale hitlerinio totalizmo,nes 
argi tai ne tas pats daiktas, tik kitaip pavadintas? Ir ką mes galim pii* 
kišti hitlerizmui, jeigu jį. nugalėję susiduriam su politika ir su žmoni- 
mis, darančiais lygiai kaip darė Hitleris? . . >

Atsiminkit, jog kai Hitleris 1933 m. spalią 8 d. paliko Tautą S~gą 
jo pirmutiniai žodžiai buvo:”Nuo šiol tik dvišaliai paktai, stipriojo 
derybos su silpnaisiais ! *. • Mane Tautą S~ga. perdaug varžo, aš išeinu!...

Ir tuoj viskas prasidėjo šuoliu. Pačioj Tūtą S-gos panosėj prie
šingai visom sutartim atstatęs armiją, jis užėmė Reino sritį ir Vidurio 
Europai užpulti pradėjo po .sir- ihgimus, kokius ūkinėj ir soči alinoj j srity 
dabar matom-sovietą politikoj.,.. Argi tai ką daro Stalinas, nėra dviša
liai paktai? Yra 16 šutančią, kurias sovieta^pasirašė su laisvais - so
vietą išlaisvintais - kraštais arba tie kraštai pasirašė tarp savęesKilo
tas daiktas,ponios ir ponai, aš visą tą sutarčią tekstus labai atidžiai 
perskaičiau, - jos nuostabiai viena į kitą panašios, ne tik turiniu, bet 
ir terminais. Visos 16 pasirašytos 20-čiai metą,visoms joms atšaukti rei
kia pranešti apie tai prieš metus, visos jos pratęstinos penkeriems me-X 
tams. Visoms visa tai vienodai \

Ak, Vakaru bloko dar nėra, bet įaū jrra Rytą blokas, 
į£_įį_sukurė_tos_i6_sutarčiu. ■ .

Visa, ką tik ką pasakė p. Ministeris, yra tiesa. Tiesa kilusi rie iš 
aiškinimo, ne iš tendencingo tekstą komentavimo. ,

19



ŽO - , LI) 76
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tybės iš tarptautinės_bendruomenės išbrauktos -____
: £urįuo_norsjjalioįan&iU-^tu^Jjiesa_yra,jgay. ,_kad ■■. < 

' . Jungt. Valstybės savo teisėjo Jaaksono raštu gene- 
į rąįįniams_adVokatam3_Niurenberge_atmetė_Soyiętv_s^gos.

2£22£2?1 Ją_ątst2yauti_Liotuyai._

Istorinis faktas, kad Gruzijos ministeris Paryžiuj buvo pripažįs
tamas ligi 1935 m., t.y. ligi sovietu-prancūzu sutarties pasirašymo. 
Tas faktas pernelyg greit užmirštas. Lietuvos atžvilgiu tolygi padėtis 
šiandien tebėra Anglijoj, Jungtinėse Valstybėse. Štai tiesa.

Tai juridinė, tarptautinės teisės tiesa.

jiėra_išė j_usios_iš_targtautinės'
bend£2252222 1_222_£222£? JJ^dienės _targtautinės_tei- 
sės objektas ir subjektas^ norim ar nenorim^ Balti
jos valstybės tebėra targtautinės politikos elementas.

Instituciniai jv laisvės elementai yra pranykę, - ju laisvės šla
mentai tebėra.

Štai ką reikia nuolat sakyti ir kartoti. Tai uždavinys visu,kurie 
šįvakar klausėsi Jo Ekscelencijos pono Ministerio. Aš drįstu patarti; 
kalbėkit apie tai su visais.

Atsiprašydamas, kad užsikalbėjau, a^kreipiuos 1 šioj salėj esan
čius, lietuvius ir 1 p.Mnisterl; aš juoSjkvieftlu nenustoti vilties ir 
tai grindžiu ju senos.skausmingos ir karžygiškos praeities prisiminimu. 
Baltijos valstybės ir būtent, Lietuva jau nuo seno yra armijų žygio ke
ly, Aš kažkur skaiftiau, kad 1940 ar 1941 m.lietuviai,vokieėiu-išvaduoti 
iš rusu,kalbėjo;”Vienas plėšikas mus išvadavo iš antro”.Liūdnas likim® 
patekus tarp Charybdės ir Scillos, tarp priešiškųjų armijų, tarp prie
šišku rasiu* Buvo aišku, kad germanu ir slavu atsiskaitymas, nepasise
kęs 1917 m. dėl Lietuvos Bręstos, vieną dieną Įvyks,- jis Įvyko,- ir 
kad tada Lietuva pateks tarp replių.

Man menasi, p.Minister!, lotyniškas užrašas Vilniaus universiteto 
kieme,ji turiu čia užsirašęs ir leiskit man ji laisvai išversti;

"Jusu senas tradicinis narsumas tėvynės danguj Įžiebė nauju žvai^ 
džlu*. • l ‘ '

Aš esu tikras, kad kaip ten bebūtu
’ ' * I

£l£2_į£įko,_-_2Jęįtiė^_ir_drąsos_-_kįąusimasi,kada 
jūsų senosios dorybės Įžiebs naujas žvaigždes. 0 ka- 
ūangi_jus_esate tikinti_katalikiška_tautai_aš tą 
^2£^12--i2^-iį52_1252_222duodu_sĮusu_garblnamos.Lyil- 
2i222_-422£22_YS£į2_Dįęyo_Motinos_ženkle;;.įiGyyi_glojimaĮ.)

PIRININKAS.

- Aš dėkoju mūsų draugui Pezet už jo iškalbingą ir kietą, bet to
kia dailia forma tartą žodi. Tikrai, kai jis skaitė didžiuosius princi
pus, mes ironiškai šypsojomės, ir nors nesmagu.šypsotis klausantis to
kiu dalyku, tašiau aš kalbėtoją užtikrinu,-manau,ir jūs prisidėsit prie 
to,- kad

* mūsų sąžinė nėra rami.
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