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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYMO KATALIKŲ LAIŠKAS

SVERTAJAM TĖVUI PIJUI XII, Vatikane.

Sv. Tėve, katalikų. Ganytojau! Mes, Lietuvos Respublikos Romos 
katalikai, šaukiamės Jūsų Šventenybės užtarymo, Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus pavedimu esi visų mūsų katalikų Vadas ir Ganytojas.

Taikinami, terorizuojami, alkani, nuogi, kraujuose pa- ■ 
2i^2i-.ii^2_į®_i°^į’i_2®t_įS2$į^y_naįuraįįų_teįsįįinuo 
pasaulio visiškai izoliuoti, .prašome Jūsų globos ir pa

gavos. ' • ’ ■

Gyvename aštuntus teroro ir smurto okupacijos metus. Gyvybės kaina’per- 
duodame Jums savo tautos kančių istorijos raštų, rodydami XX amžiaus ba- 
dievybės - komunizmo gėdų, demaskuodami pasaulio akyse niekšingųji melų 
apie Tarybų Sąjungoje religijos laisvų. Kol balsus okupantų smurtas mu
su nepasmaugė, rašome tikrųjų tiesa, savo tautos žiauriųjų tragedijų. 
Sis raštas'yra mūsų Tėvynės mirties testamentas.

Mūšų Tėvynė Lietuva Vytauto Didžiojo laikais buvo didelė ir ga
linga, Varnos mūšyje, gindama krikščionybę. sulaikė turkų veržimusi i 
Europų. Mūsų graži kalba yra vienintelė senovės indų-sanskritų liekana. 
Mūsų šalis nėra turtinga, bet darbščių lietuvių rankomis ji išmaitino ir 
aprėdė savo žemės vaikus. Baltijos jūra švelniai skalauja mūsų žemės pa
kraštį. Mus beveik i£ visų pusių supa nekatalikiškos tautos. Rusų oarų 
imperializmas ėimtametinėse kovose mūsų ramių tautų naikino ir siaubė, 
kol, susidėjų su prūsais ir austrais, pasidalijo mūsų kraštų. Caras jė
ga norėjo mus surusinti ir suprov-slavinti. Pusę šimtmečio buvo uždrau
dus lotynų raidėmis spaudų, kad mes Įprastume prie rusiško raidyno.Nuo^- 

stabiai atspari buvo mūsų tauta. Trys didieji sukilimai kardu ir ugnimi 
buvo sutriuškinti. Joki pažadai aukštos vietos lietuvio ne suviliojo.Knyg
nešiai iš užsienio slapta nešė lietuviškų knygų. Rusų surengtomis Kražių 
skerdynėmis . ,
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meilę Kataliką_Bažnyčiai_ir_Tėyą_Zemei. •>

Po didžiojo karo mus užplūdo iš visu pusią bolševiku - azijatu or* 
dos. Kol tapome laisvi tūkstančiai jaunuoliu turėjo paguldyti savo gal
vas, Laisvoje Tėvynėje nebepriskaitėme pilną trijų mill jonu.-žmoni U* Per 
23 laisvės metus1 ne tik kad toli palikome pytu kraštus, bet konkuravome 
ir su Vakarais. Deja, 1939 metais pasaulinis karas iš visu pusiu apsupo 
mūsų darbščią ir ramią tautą. Per Lenkiją vėl priartėjo 200 milijonu 
azijatu - bolševiku. Iš karto tik bazės, o vėliau visiška okupacija.Trys 
milijonai prieš 200 milijonu galėjome tik mirti už laisvę.

Laimingi-tie^kurie mirė_ir nemato_kas ūabar_Tėvynėįe 
vyksta,jSv.JTėve2_atleisk_mums7_kad męs_gyvieįi.2_pąyy- 
dime_mįru&iems,_Ką_mes išgyvename, .jokia_žmogaus_yaiz- 

duote _ir_negali_sukurti.
Tai primena senovės didžiausius totorių antplūdžius.

Iš mūsų atėmė ne tik žemę, namus, sunaikino mieštusvienkiemius, 
bet atėmė net ir minties laisvę, protavimą-, įlus pavertė visiškais dvasios • 
vergais. Mušu kultūra pasuko mažiausiai šimtmečiu atgal.-Mes tūripė tikė
ti praeito amžiaus visokioms nesąmonėms, kurias senai pepsirgomeŽiū
rėdami į apiplyšusius okupantus, mes turime tikėti, kad pas juos visko 
yra, kad tik pas juos tėra kultūra, kad visame pasaulyje badas' ir vargas, 
kad tik ją dėka mes dabar geriausiai gyvename, nors musu vaikai jau užmir
šo, kas yra cukrus, mėsa, sviestas. Okupantai išrinko mums ” seimą ’’buvu
siu vagiu, svetimtaučiu, girtuokliu, Įvairią perėjūnu, avantiūristą su
dėtyje. Tiek kandidatą, kiek ’’seimo” narią,. Patys juos išstatė, patys su
rašė ir durtuvais varė už juos ’’balsuoti”. Liūs išdidžią lietuviu tautą. 
Dieve? kokios baisios buvo dienos! J debesis lėkė balsavimo patalpos.Sa
lia urną kraujo upeliai tekėjo. Žemė krauju pasruvo. Kas laisvės ragavo, 
■vergijoj nebus. Tas nevertas laisvės, kas negina jos. Patriotai, nepergy
vendami tos diėnos patys krito durtuvais persiverdami širdis. Nuo okupan
to tanku,, lėktuvą ūžimo, dundėjo mūsų miestai ir kaimai. 0 vis dėlto ne
balsavome, Okupantą melas perviršijo visokį Įsivaizdavimą. Jie paskelbė 
mūsą "vienbalsĮ” prašymą įsijungti į Tarybą Sąjungą. Tai buvo smurto ir 
gėdos valanda," Svc Tėve, kada okupantas sv. savo tankais ir durtuvais 
pridusino, tai mūsą žemė, akmenys, uolos šaukė prieš baisiąją klastą.Au
dros su perkūnijomis griaudė ir drebino žemę prieš tą baisąjį melą. Tos 
baisios dienos tūkstančius lietuviu Sibiro katorgose pražudė. 0 vis dėl
to, mes didžiuojamės, kad laisvę labiau mylime, kaip savo gyvybę.

1941 metą birželio mėn. per tris dienas be teismo, be tardymo, su
gaudė su vaikais, seneliais, ligotais apie 40.0U0 lietuviu, sukimšo į 
galvijinius vagonus ir be kąsnio, be vandens išvežė į Sibirą. Tos
3 dienos lietuviams liks amžiams siaubo dienomis. Mes matėme pakelėse iš
metamus seneliu lavonus, naujagimius kūdikius. Ir šiandien mūsą akyse 
skamba alpstančiąją vagonuose priešmirtinės giesmės gaida. Mūsą akys ma
tė bučiuojančius paskutinį kartą Tėvą Zemę^ Tai matėme patys. Žiūrėjome' 
į dangą ir .

lūpos šnabždėjo Galybių Viešpačiui priesaiką.
=_Laisvė arba_mirtis._

Aną metą okupacijos balansas daugiau kaip-100.000 auką. :
Po to seka vokiška, o dar- vėliau sugrĮžta azijatiška okupacija. 

Kenčiame naujos azijatą okupacijos, ketvirtus metus. 1940-41 m. okupacija 
tik šešėlis prieš dabartinį smurtą. Tada buvo tik gaivališkas siautimas, 
dabai’ gi jau planingas tautos išnaikinimas surusinimas. Tam tikslui įgy
vendinti skiriamas maždaug dešimties metą laikotarpis. Dar šeši metai ir 
mūsą tautos turi nebūti.

85 procentai lietuvią tautos yra Rymo katalikai. Religijos įtaka 
buvo ir yra labai stipri. Mūsą-tautoje yra ypatinga pagarba reiškiama Sv.
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Marijai. Knot Pijaus XI Lietuva yra Marijos žemė. Mūsų .krašto pakelėse 
laj^d daug kryžių smūtkeliu- Tai tautos kančios simbolis. Bolševizmas 
gerai žino, kad

kol nepakirs religijos Įtakoj, tol tauta*bus atspari. ■
„smarkiausias smūgis. |

pagal bolševiku, vadus, religija taip priešinga bolševizmui, kaip vanduo 
ir ugnis. Todėl prieš karę Tarybų Sąjungoje buvo panaikintos visos reli
gijos ir ju papročiai. 1943 metais susidarė naujos aplinkybės. Užsienio 
opinijai pataisyti oficialiai buvo leista religijos kulto laisvė, ypač 
provoslavu bažnyčiai. Svarbiausias motyvas. - per Maskvos■patriarchą su
jungti įvairiu tautu (bulgaru, graiku, rumunu> ariju, ir pan.) provosla- 
vus, sustiprinti provoslavizmą ir tuo būdu plėsti tose tautose savo įta-/ 
ką. Laikinai leisdami religijos kulta, jie apsidraudė, kad religija tar-‘ 
nautu tik komunizmo sustiprinimui ir imperializmo Įtakai svetur. Naujai . 
paskirti provoslavu' šventikai vargu kuo skiriasi nuo iiKVD žvalgybos agen
tu- Ju pareiga per cerkvę pravesti valdžios mintis, pranešinėti žmonių 
nuotaikas ir nurodyti nepatikimuosius. Klausant nauju šventiku pamokslu 
neįmanoma rasti bent dalelę krikščioniško mokslo, lik neapykanta kitoms 
santvarkoms, kerštas melas ir bolševikinė propaganda. .Dievas yra savotiš
kai rusiškas, panašus Leninui, pravoslavu bažnyčia yra tik žvalgybos įs
taiga po religine iškaba.-

Stalino konstitucija duoda tik religinio kulto apeigų laisvę ir 
tuo pačiu garantuoja visišką antireliginę propaganda, antireliginę nrę- paganaą valstybė varo vięu savo aparato pajėgumu, religija viešai gali 
praktikuoti tik religinio kulto apeigas, o religinės propagandos vesti 
visiškai neleidžiamai Todėl ir šiandien Tarybų c?jukoje net provosla-vai 
neturi religinės spaudos ir pamokslu beveik nėra, išskyrus religinį ka
lendorių- religiniu filosofiniu knygų,laikraščiu visai nėra ir negali bū
ti. Iš užsienio religinė knyga taip pat neįleidžiama.lokiu būdu religija’ 
negali plėstis,pasidalyti naujomis mintimis ir naujoji karta nebegali nai- 
jo mokslo šviesoje pilnai pažinti religijos. Visu pakraipų pasauliniai 
mokslai' toli prašoks savo metodais ir patyrimais senus religinius meto
dus. Anot bolševiku, praeis keliolika metu, s.-niai išmirs, o jaunimas ma
tydamas religijos atsilikimą moksle, nepažangumą moksle,;savaime nuo re- f 
ligijos atsigręš. Tas ju samprotavimas,-kiek praktika rodo; yra teisingas 
nes mokslo,.meno, spaudos bendradarbiavimas yra-būtina priemonė bet ko
kiai pažangai._Tokią religinio kulto apeigų laisvę taiko ir Lietuvai . 'Ka
taliku kunigai turi būti žvalgybos agentai. Atsiskirti ;nuo Romos:, visur 
talkininkauti valdžiai, vfnu žodžiu, būti valdžios reikalu įrankiu.Iuie- 
tuviu katalikai su tuo nesutiko, t-rasid’jo baisus terorizavimas, naikini
mas. Sis teroras yra slaptas, oficialiai viskas, yra tvarkoje, bet prakti
ka yra baisi. Ir kada kalba Maskvos aukštieji, pbl-iti-kėį-yra malonu ir ge- . 
ra klausyti , kai tuo tarpu slapta duodami’kiti nurodymai. Ir.kuo valdinin
kas bus religijos atžvilgiu žiauresnis, tuo’jis geresnis. Joks .įstatymas 
jo nevaržo. Vienintelis įsakymas - spausk, daryk ką nori, tik: kad nebūtu 
viešu skandalą. Šio teroro kelios priemonės. , v

Į^_Tąutinė

E

iau nuo 1944 m. daroma didžiausias, spaudimas įsteigti tautinę baž
nyčią, panašiai kaip padarė -atimtoje iš Lenkijos Ukrainos dalyje. Paža
dais intrygomis, pagaliau baisiais šantažais ir.suėmimais, gundė ypač 
veiklesnius kunigus, kad jie pradėtu vesti propagandą prieš bažnytinę- 
vyriausybę, neva .už jos neveiklumą, keltu nauju bendradarbiavimo minčių 
ir tuo sudarytu aktyvistu būrelį, - tautinės bažnyčios brahduolį.Tuo pa
čiu laiku valdžios spaudė’ nuolat rašo apie Popiežiaus Išdavystes; Roma 
yra tautu išgamų, budeliu landynė. Popiežius buvo.ir yra lietuviu tautos 
išdavikas, Popiežius yra tautu ir Lietuvos laisvės priešas 
Lietuvos tikintieji išklauso, nes. tai privaloma, bet nieko 
drininku nesusiranda,

?i_-i-2§£^aYl^:L?Y31gybos_darbams.

Žvalgyba nuo nat nirmuju dienu rinko ir renka kunigu

Nr. '1 ir 1.1, 
negirdi. Ben

" nusikaltimus'
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tiek jolitin.4 us, tiek moralinius, xie ’’nusikaltimai1’ labai platus. Yra^ęja-.., 
kankama, kad giminėje'yra kas nors vaidilai netvarkoje. Areštui užtenka, 
kad prieš lumetą dirbai kataliku akcijoje ir t.t. Žvalgybos agentai tu- * 
rėdami ’’duomenis" aplanko kunigu ir iš kart Įvairiu gerybių pažadais, vė
liau šantažais, įvairiais”nusikaltimais” ima terorizuoti. Taip daro kar
tais net ištisus mėnesius, kol pakerta valią. Kepalužt'antieji dažnai iš 
nakties pražūna, kaip ugnyje. Padoresniems kunigams, kankindami ir Įvai
riais ’’liudininkais” remdamiesi, labai greitai-sudaro bylas. Valdžios ' > 
spalida pilna panašią bylą. Teisingiausia kunigas parodomas vagiu, aaleis- 

• tuviu, banditu, žmogžudžiu, kuriam teismas paskiria tik dėl"gailėstingumd’ 
kaip kunigui, 15 metą Sibiro katorgos. Kuriems neįmanoma ką nors primesti, 
tuos provokacijos būdu, net panaudodami švenčiausius dalykus,, likviduoja. 
Pav.; iškviečia pas mirštantį, o pasirodo, kad tai buvo tik perrengtas 
šnipas. Kunigą apkaltina patarnavus pogrindžio veikėjui ir po to 15 metą.

) į-^ąl-ąą^ąs^ĮvykiS-žval^binįnko^įįmaS-išgąžintįes
2rovokaciriu_tiksįu,_2rba_ręikąįavimasi_kad_kunigai_iš:: ’ • '

Žvalgybai nieko nėra švente. Bažnyčios atžvilgiu ji absoliuti valdovė,tik 
su viena sąlyga, kad viskas vyktą slaptai, be skandalo.. 1:5 jei tas, kuriam 
pasiūlo žvalgybos tarnybą, kam nors pasisakytą, pagal bolševikinius įsta
tymus yra baudžiamas aštupniais meteis katorgos, nes įstatymai leidžia po 
pasikalbėjimo paimti parašą, kad šios paslapties, kaipo valstybinės, nie
kam nepasakys. Tačiau kunigai yra ypatingai atsparūs. Šimtus ištrėmė į ka
torgą. Žmonės kunigais pasitiki ir valdžia, pajungus kunigą, daug ką suži
notą, kunigas .praradęs savo sąžinę būtą dar labiau pajungiamas valdžios 
tikslams. Žemesnieji bažnyčios tarnautojai nė kiek nemažiau kenčia nuo pa
našią pro-tfkaciją. . . '■

5r_Kunigą_sękimasi- '

Kiekvieną kunigą seka keletas asmeną. Iš ^plinkinią namą sekama, kas 
pas kunigą ateina, su kuo kunigas susitinku .Kur tik kunigas dažnai užeina, 
būtinai angažuoja ką nors iš tą namą, kad sužinotą,- kas yr's kalbama.Baž
nyčioje sakomus pamokslus seka keletas agentą, kurie, vienas antro nepa
žindami, turi duoti plačius konspektus. Vargas tam šnipui, jei konspektai 
nesutiktą ir būtą surastas kurio nors švelnumas. Net. jatvė j e kunigo užkal
bintas asmuo nėra.saugusi ' .

» ’ . / • • • I

Kunigai turi mokėti valdžiai pajamą mokesčius. Klebonai mažd. ug iki 
100.000 rublią, vikarai iki 50.000 rublią. Kleboną mokestis maždaug lygus 
aukštos kategorijos 10.valdžios tarnautoją metiniai algai. Mokesčią nesu
mokėjus, išieškoma prievarta, sumokėti neįmanoma, nes tikintieji, 'ir norė
dami,. pagelbėti negali. j;ie normaliai gauna atlyginimą, kuris lygus dešim
tai daliai tokio atlyginimo, kad badu nemirtą. Jyvena išsiparduodami rei
kalingiausius daiktus. Už mokesčią nesumokėjimą daugumai kunigą aprašoma ir 
išpardavinėjama asmeniniai ir net bažnytiniai daiktai, parduodami valdiš
komis kainomis daiktus nepadengia ir kelintos dalies mokesčią. Likusiems 
mokesčiams įstatymai leidžia mokėtoją siąsti viešiems darbams. Pijodami 
žmonią keršto, šio'metodo pakol kas dar nepraktikuoja-.

5«Valstybinės_paskolos . . •

Kasmet reikia pasirašyti^ neva Laisvu noru, valstybinę paskolą.Val
džios tarnautojams norma yra vieno mėnesio alga. Kunigams paprastai sie
kia iki 50.000 rublią. Iškviečia į Vykdomąjį komitetą ir ten žvalgybinin
kas primena su ginklu-rankoje: arba tiek ir tiek, arba Sibiras, nes esi 
toks ir toks ’’nusikaltėlis” ir 1.1.

- Jvairūs_suvaržomai. ' ,

Oficialiai kunigas lygus visiems piliečiam^ ’. Tačiau vietos įstaty- 
'mais jis dešimteriopai turi mokėti už elektrą,.butą ir t.t. Pramoninią pre-
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kj.ą..jam visai nėra, baug kur ir duonos kortelės'atįmįos. Panašūs- dalykai 
tik^ar stiuriau taikomi visiems bažnyčios tarnautojams.

z* ■ 7-= 'Draugi j os-f - . ■ -
Jokioj visuomeninėj organizacijoj kunigas neturi teisės dalyvauti. 

Bažnytinės visuomeninės., ir net labdaros organizacijos Visai neleidiamos, 
nes oficialiai Tarybą Sąjungoje to' visti"nėba ir negali būti, nedarbingie
ji pagal įstatymus; turi gauti pensiją, tačiau praktikoje milijonai elge
tauja. Tik kai kur seniams invalidams duoda pensijas 80 rublią mėnesiui, 
t.y.tiek kiek slaptojoj rinkoj kainuoja du kilogramai duonos. Todėl šelpia
ma tik slaptomis.. <

8, Visiškas, kunigo izoliavimas. •
— - — ____ _ į . ti ■. .. _ .

Joks kuris.gas negali valdiškoj; įstaigoj ar įmonėj gauti vietą.Priva
čiu . ,.monią nėra. Su religiniais, patarnavimais ligoninėse neįleidūlama.Li- 

i gomnėsė aptarnaujama tik slapia, Būtą-didžiausias skandalas, jei kunigas 
nors ir privačiu reikalū, atsilankytą mokykloje* Bet kokios profesijos 
viešai neleidžiamos. Tikybinės šventės visai nešvenčimmos. Tėra tik vals
tybinės ht darbo dienos> Apskritai kunigai is viešo gyveninę visai- izoliųo-' 
-jami. Net tie namai- kur jis apsilanko, i^ra įtariami* Joks valdininkas 
negali užeiti pas kunigą, išskyrus tarnybinio reikalo ar šnipinėjimo.

_Bažnyęios_mpkęsįiąį; ■
■ \ . ■ J- ■; A. i , .. /•-' ■■ ,-

Kiekviena Bažnyčia turi sumokėti valstybei mokesčius. Už pastatą ir 
švęntorią metams tenka net iki 50.000 rublią. Yra didžiausia našta, kai 
reikia surinkti iš tikinčiąją tokias sumas, kurie ir patys vos gali pra
gyventi. Vargas būtu kunigui, jei’ iš■sakyklos praneštą apie, tokius mokes
čius, Tai irgi 'pūslių slaptas dalykas^-kai ir . viską s Tarybą Sąjungoje! 
Nesumokė jus, aprašomas inventorius ir net uždaroma bažnyčia, kįtą reli
giją uždarytą ..jau yra bažnyčią. • '

Nežiūrint milžinišką pastangą, jos visai nėra. Net nė mažiausios 
maldaknygės neleidžiamos spausdinti. Yra tik valdžios spauda, 'kurioje, 
be neigiamą dalyką, nieko teigiamo apie religiją nerašoma- Vargas tam, 
kas bandytą ii..sakyklos atsakinėti į larJkr.įėlą puolimus. Dogmatiniai 
pamokslai dar šiaip tį&ip pakenčiami, o opologetuniai ir istoriniai yra 
labai įtariami i? rizikingi.. Religinės krikščioniškos filosofijos, gam
tos istorijos ir net religijai, palankios poezijos knygos yra surinktos

* ir sunaikintos. Juodojoje rinkoje-religinė knyga yra brangenybė. Viso
kia religinė tautinė mintis perduos tik-gyvu žodžiu ir slaptomis. 
Poetai griežčiausiai baudžiami už. religiniu, g-Jesmlą kūrybą- Solistams ne-, 
valia bažnyčioje giedoti. • • . ~

■ 11 ftįteliginis menas. ••’./Ė.. ' ■■■ , -.

lęliginis menas, skulptūra, tapyba įrjt.t., visose mokyklose už
draustas. Dailininkai dirba tik slapta Viskas, kas buv-. religinio vie- • 
šai išstatyta muziejuose, meno galerijuose. išimama/ Tėra’tik ’’tąrybi-' 
nis" menas ir dsile. ■ ,

12. Mokykla, . ' A

i-.et nuo vaiką darželią vedama antireliginė akcija-. Tikintieji mo
kytojai pakenčiami tik dėl kadrą stokos. Pamaldą la-ike būtinai daromos 
paskaitos, iškilos, viešieji darbai. Ir vargas neatėjusiam: jis negaiš 
stipendijos, vėliau geresnės tarnybos.'kiekvienoje paskaitoje mokytojas 
privalo skirti kelias mintis antireligiįei-tarybinei propagandai. Tačiau 
įstaigose ir įmonėse praktiškai rusą kalba. Lietuvos istorija baisiausiai 
klastojama. Kiekvienas pasaulinis įvykis- perduodamas pagal Maskvos nuro
dymus. Ir taip nuo vaiką darželio '’geras” mokinys "yra tik tarybinis,t.y. 
tas, kuris resp. gaili net tėvus išduoti. jei jie yra kitokią pažiūrą. Gam
tos mokslai perduodami tik, darvinizmo dvasioje, nežiūrint', ka kalba nau/- 
jąją mokslą patirtis. ' . . ,

\ 1 - - .' - r '
ske 1 - . Z , ' 1 ' ■ - / ‘ -:-T: .■ ’ - . j
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13 . Kunigą^seminar!josJ x \
z X • • ‘ ■ i e ~ .

1944 m. buvo 3 kunigu seminarijos. i»ors visos patalpos karo reika-' 
lams iki šiai dienai nėra atimtos., tačiau 1946 ma 2 uždarė, 1 ei sdami au
klėtiniams persikelti į Kauno kunigu seminariją.. Tais pačiais metais vi
sai Lietuvai-nustatė. 150 auklėtiniu kontingentą, kitus, -apie 200, išvaikė.' 
Yra/šimtai tvirtinimą, kad auklėtinių/ skačiu sumažins iki 60. Tokiu būdu 
visai Lietuvai metams tektų 8 nauji kunigai, kai t,uo tarpu per metus iš- * 
miršta nuo 25 iki 30 kunigu, neskaitant suimamą. Jau dabar yra daug, para- ' 
piju, kuriose iš eilės yra suimti 3 - 4 klebonai. Kartais 2-3 parapijas 
aptarnauja vienas kunigas. Kur normaliai buvo 2 3 k nigai, šiandien ge
riausiu atveju 2. Seneliai invalidai kunigai pašaukti j aktyvią, tarnybą 
ir aptarnauja kartais net dvi parapijas.-Kunigą seminarijos išlaikomos tik 
.tikinčiųjų aukomis. į * ' ; .

14. Bažnyčių statyba ir remontas. C

' Karas Lietuvoje sunaikino ar smarkiai apapdė apie.100 bažnyčią.Apie 
ją atstatynja nėra ir kalbos. Visos medžiagos tėra tik vldžijos žinioje, 
o ji bažnyčiom nieko neatleidžia pirkti,, Kas daroma,- tai tik slaptai ir pa
sakiškomis kainomis. Daug kur žmonės meldžiasi laikinose pašiūrėse.

15» Valdiški„komitetai. -

Valdžia provoslavų pavyzdžiu, nori panaikinti bažnyčias ir kanonu 
nustatytus bažnyčių palaikymo komitetus, o ją vietoje Įsteigti valdiškus 
vadinamus "dValatkomis". Lietuvos bažnyčios reikalus tvarko tikybos rei
kalams prie ministru kabineto įgaliotinis ..ailevičius, buvęs žvalgybinin
kas, partijos narys. Toks 20-ties komitetas turėtą būti,prie įgaliotinių 
■apskrityse ir prie kiekvienos bažnyčios. Dalį'komiteto skiria valdžia; 
kitą 'dalį tik tvirtina. Jokią statutą, Instrukciją apie komiteto veiklą 

< pareigas ir 'teises valdžia neduoda. Sudarius komitetą ir valdžiai jį pa
tvirtinus, komitetas sudaro su valdžios kokit’etu sutartį dėl bažnyčios' 
nuomodo Tokiu būdu jau nebe vyskupas ar klebonas yra bažnyčios tvarkytojas. 
Sis komitetas (gali- bažnyčią uždaryti, nepriimti ar nušalinti kunigą, Svar- . 
blausia, kad šio komiteto narius žvalgybai yra lengviau užangažuoti. Ka
taliką bažnyčia griežtai atsisakė panašius komitetus steigti. Tuo klausi
mu antri metai eina žiauri kova. . ' . . .

16» Suimtąją likimas.

Sovietą tvarkos niekas negali suprasti, neiš^jg^gg bent poros mętą.. 
Yra neoficialūs ir nerašyti įstatymai, Oficialiai viskas labai gražu. Di-‘- 
džiausio palankumo įstatymai yra piliečio atžvilgiu. Tačiau oficialūs įs
tatymai taikomi daugumoje tik partiečiams, o nerašytieji - visiems kitiems. 
Nerašytieji įstatymai kai kam suteikia visišką sauvalę.* Tie, kurie norma
lioje santvarkoje buvo persekiojami kaipo vagys, plėšikai, žmogžudžiai, 
visokį įvairiu tautą perėjūnai, dabar yra aukšti pareigūnai, okupantą ge
riausi bendradarbiai, Apskritai, Tarybą Sąjungos santvarkoje vagys yra 
beveik nebaudžiami Svarbu ją politinis įsitikinimas ir ištikimumas. Var
gas patekusiam į ją rankas. Joks įstatymas suimtojo negina, nieko nereiš
kia nekaltumas. Tortūra privers prie visko prisipažinti, nors apie tai ne
buvai nė pagalvojęs. * ? ' ; . • ' \

Išteisins tik_tuo_atVeju,_jei_sutiksi_kitus_šniginėti. ų

1 Suimtąjį mėnesiams uždaro į vienutę (karcerį), kurioje negali nei 
dnigulti ir be jokio maisto laikomas tol, kol palūžtama. Kankinimo įran
kių yra įvairiausią.,. Nenuostabu, kad labai daug žūva ir išprotėja. Teis
me jokio gynimosi, kiekvienam nemažiau 1,0 metą Sibiro katorgos. Kol Sibi
rą pasiekia, išeina mėnuo laiko. Pakėliui dagelis miršta, nes vežami už
darytuose galvijiniuose vagonuose be’maisto, dažnai ir be vandens. Vasa
rą karščiai, žiemą šalčiai pavargusius pribaigia. Sibire temperatūra-žie
ma siekia iki 50 laipsnių šalčio. Be šiltą drabužių ilgiau išsilaikyti 
neįmanoma, paprastai daugiau 5 metų Sibiro katorgos mažai kas išlaiko.Iš 
Sibiro katorgos paleidžiami kartais tik visiški invalidai, kad tėvynėje
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baigtų savo kančios dienas. - J
17. TikinciųįU_pądėtis. . ' - ||

Tikintysis darbininkas ar tarnautojas visaip špaudžia'mas,aukštesnės, , 
vietos ar geresnio darbo niekad negauna, i-ikehėiamas tik dėl kadrų stokos. 
Lietuvos žemdirbys, kaimo žmogus yra ypač'religingas.Dirbdamas savo žemės 
^sklype valdžios agentams yra sunkiai prieinamas.Tuftuolių' Lietuvoje ūki- • 
ninku beveik nebuvo. Daugiausia .snulkūs ūkininkai, kuo ryto iki"vakaro 
jis ->ats dirbo, kad pragyventų, Tačiau bolševikinė' žemės reforma ir tų dariš- 
tųjį -ūkininkų palietė. Apkaltino jį bendradarbiavimu su vokiečiais ar ki
taip ir atėmė dali žemės, nežiūrint, kad atimtoji žemė dirvonuoja.Už smulk-■ 
menas, o dažnai, nežinia už kų, prilaiko'1 buožės” vardų. Buožės nebesaugo 
joks- įstatymas. Buožė yra kiekvienas tikras lietuvis*. nežiūrint ar jis yra 
ūkininkas.ar jis paprastas darbininkas, ar.invalidas, senelis, ūkininkas kan
trus,. nėr naktis dirba, kad tik būtų savo žemėje.. ..ors- kaip valdžia spau
džia'prievolėmis, jis vis dėlt.o gali šį tų nuslėpti-ir geriau gyventi už 
•kitos profesijos žmones. Todėl 1947 m. .valdžia mano, suvaryti visus į kol
chozus, kad kiekvienas dirbtų už pusbadį' gyvenimų ir be pragyvenimo, nie
kuo kitu nesirūpintų, o tada lengviau’ būtų, kO: traliuojamas ir valstybė ga- .. 
lėtų gauti dar didesnį-pelpų, Tarybų Sąjungoje yra' viskas valdžios/priva
taus - nieko. Visi, ar tai'darbininkas ar tarnautojas ar žemdirbys, jei,no
ri nemirti badu, turi iš valdžios vogti ■'■<. ^.Iga yra.piaža, tik'kelioms die
noms pragyventi. Todėl vagiama kur tik '-akliūva. Ir tai nėra Jokia gėda.

•16. Komunistų jartiįa. ;

' . ors didžiausiu smurtu t.-horizacja lietuvius, tačiau lietuvis stip
riai laikosi 'savo tikėjimo ir tėvų žemės, ^omunistų partijos eilės neau- . 
ga.Lietuvis' ir nrivile i jų skatinamas, neprisideda^ +-nrtij-oj daugiausia, 
kitatikiai, vįsoki svieto perijūnai, netvarkingo .yvenimo žmonės, kurie 

\ gauna' geriau'sių atlyginimų ir visokio priedo., l>-i nartijos žmonės kur nors 
'prieina, tuojau įvyksta skandalingi išeikvojimai, parsidavėliai nartijai ;

, ■’ yra be balso, yra tik Maskvos ruporai.. K'ip Maskva įsako, taip, jie ir
.' ' kalba. Jž jų'petin visada stovi rusai, "visa lietuvių’daūguma verčiau mirš- ■ 

ta, kaip sutinka ‘okupantui vergauti ar savo tautiečius išdavinėti. Dažnas 
vaizdas kaip surakinti jaunuoliai eina Sibiro katorgon pakeltomis galyo- , 
mis'ir šaukdami ;T/gyvuoja, Laisva ^iėtuva’-. . ' • «

19. "ropaganda. - “ ■ * . % . zT-------------- .--------- ;

Vietos-ir užsienio nronaganda Siukia apie didžiausių Tarybų Sąjun
goje /uito laisvę, -ikči austas melą- 'pa’vdu-od °>ias už pilniau šių tiesų.. i- 
rigo čia nesi ■•ai Įima. . i no- kroni*. ■ vaizduoja gražiausių y veninių / 0 kaip - > 
žiarri tikrovė, "ūsų senus rofesorius ~>ri verčia klbėti užsieniui. Mėne- . 
sius, metus, terorizuoja, kol, paverčia bevaliais ruporais kalbėti tų, ką 
parašė Maskva. Vaikai žmona, -iminės atsako už jo mažiausia nukrypimų 
kalboje ar balso intonacija.. Žvalgyba v ± 5^ metų išmoko Klastoti parašus, 
žmones nieko nematyti nieko negirdėti, isskyrua tik tų, kų valdžia»įsako. 
Žmogus nasidaro automatas. /o'visas-turtasr - kų ant savo pečių gali pa- 
'nešti, gyvenamoji vieta, šeima, vnikai nesvrbu. Jie gyvens taip, kaip
bus lemta, žvarbiausia - šiaiidienąlpaval/;yti ir kaip nors išsimiegoti, o 
kas darosi pasaulyje, nesvarbu, /aidžia .pasakys kų galvoti, ku kalbėti, 
kada-rankų kelti, kada ploti, kada kitus smerkti, kada girti ir kada . - 
juoktis. Tam juk valdžia, kitaip turėsime nemalonumų, kai .valdžios pa- 

f' reigunas kalba nesųmones, kas man, matyt, taip reikia. loja visi, plo- 
r ju ir aš. Štai, XX-jo amžiaius žmogus, 'laisviausias” Tarybų Bųjįungos pi

lietis. lokiu ^utomatu nori ir mus, lietuvius, padaryti, joks kultūrin
gas žmogus .tokio dvasios bankroto nesupras; deja, taip yra. Tokio žmo
gaus būsena'neįmanoma aprašyti, ilk jų išgyvenant galima suprasti, ir 
taip per ilgesnį, laikų žiogus imi savęs nebesuprasti, atrodo, kad taip - .
ir gerai.yra,•kad visur kitur yra tik; vergija, o tik čia tikra laisvė. 
Tiems, kurie lankosi iš užsienio', propaganda nori ‘net čekistus, didžiau
sius budelius .dievobaimingai bažnyčioje suklupdyti, kad tik užsienietį 

, . apgautų.
1 • A ' ’ . ■ ' M
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20. Persekioįamu_koyu_rezultatai-

Trijų metu lietuviu religinė-tautinė kova davė baisius rezulta
tus. Visur smurtas, baimė kraujas, kančia. Daugiau kaip 100.000 tikinčiųjų 
nukankinta, arba iš bado ir šalčio Sibire mirė. Kasdien naujos aukos.

Nėra_namu>_kuriuosę_nebutį_ašaru.

40 procentu kunigu, t.y. daugiau kaip,400 Sibiro katorgoje arba porgindyje 
slapstosi. Visoje Lietuvoje tėra likęs tik vienas vyskupas laisvas. Du mi
rė (Karevičius ir Karosas)į 4 suimti (Borisevičius, Matulionis, Ramanaus
kas ir Reinys). Kurijos suspaustos, seminarija vos gyva, vienuolynai su-* 
riaikinti arba žiauriai išblaškyti. Niekas nežino, kada žvalgyba pabels i 
duris. Kad tik užsienis nesužinotu, viskas daroma didžiausioje {tyloje.

Taip praktikoje atrodo Stalino konstitucijos iškilmingai garan
tuota religinio kulto laisvė. Visur ir viskas tik dėl užsienio propagan
dos. Praktiškai religija neturi jokios Laisvės, kaip ir kiekvienai Tarybų 
Sąjungos žmogus. Jei kartais duodama mažytis, lyg ir laisvės spindulėlis, 
tai ir jis okupantu duodamas didesniam komunizmo sustiprinimui ir dides
nei užsienio propagandai. ( » ,

?ią]Stikoįe_dĮdieji_suyaržymai_nėra_.taiĮx._baisusi_kaiĮ) 
kasdieninė J2aimė_2rovokacijui_nuolatinis_sekimas_ir 

tas .baisus netikrumas,. 
i s . ■ '

Jau trys metai, kai mes esame toje mirtinoje kovoje. Kovojame 
kaip begalime. Jėi nesigintumė, senai mūsų nebebūtu. Mūsų tūkstančiai jau- 
nimo,vyru ir mergaičių ir net seniu yra miškuose. Okupantai mišku biją. . 
Ten dar yra mūsū laisvė. Ką mes kenčiame, .gali suprasti tik tas, kas pats 
išgyveno. Okūpantas yra azijatas, žvėris, ne žmogus. Kai azijatas pasijun
ta galingas, jis yra baisus. Jo obskurantizmas, žiaurumas, kraujo troški
mas, siautulys, naikinimo manija yra-be ribų. Kai pasaulis kietai jam kal
ba, kai pajunta pavoju, tada, kaip plėšrusis žvėris, medžiotoju apstotas, 
valandėlei iš baimės aprimsta. Jei pasaulyje kartais apie komunizmo darbus 
kalba žiaurokai, kitiems atrodo, perdėta. Tiems, kurie išgyvena tą naiki
nimo Siautuli, kelia stebėjimosi, kaip pasaulyje mažai žinoma apie komu
nizmą. Kaip nori, taip tegul kalba, leidžia plačiausiai vaizduotei pasi- ■ 
reikšti, ir tai toli gražu bus netikrovė. Velkami per laukus prie sunkve
žimio pririšti ir prie bažnyčių suguldyti# lavonai, tai vis kitu pagazdi- 
nimui.

' ‘ Yyrąį_į-£_5ę£Sąili^s_nuogi£_subadyti_guli_ištisas
■ dienas toli_kol_motinos_ir_vaikai nebeišlaiko_

’ 22i2_®SZ2_^S22B12_layonu-i ' ~ ’
—■ A j ..

Tada prasideda baisūs persekiojimai net ligi kelintu kartu. Kai kas mano, 
kad yra geriau, jei užsienio okupantu neerzina. NetiesaMums blogiau ne- 

' bus. Ir taip viskas sunaikinta, sudeginta, žmonės išvaikyti. Mes visko 
nustojom, o gyvybę mokėsime brangiai parduoti'.

' Šventasis Tėve, mes žinome šių dienu Jums, užkrautus rūpesčius.
Tačiau vardan musu iškentėtu kančių mes drįstame, kaip savo kataliku Vado, 
prašyti užtarimo. Mes nebeturime kaimynu, kuriem galėtume patikėti savo ir 
tautos ateiti. Iš visu pusiu mus supa okupantas. Jūsų Šventenybės vadovau

dami, (katalikiškos Lietuvos vaikai j *
vieninteliai_esame_katalikai_šiaurėie, lyg salelė 
£į£?liįkį!2_i2£211- ,£2kįo_sgaudiino>_ilgai_nelšlaikysi-

Musu tikėjimas, papročiai tradicijos, net musu kalba bus išnaikipta. - 

..
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, Mes -dažnai /galvojame apie Viduramžio turku/ arabi#‘šrdas ■,: kada: iškilo Didie
ji Romos Vyrai: Urbonas II/ Inocentas- III. Dabartinės rytu ordos..diploma
tiniu žodžiu,? gražiu kalbu'nebijot. Mes dažnai klausiame, kur dingo kultū
ringo pasaulio tautos, kur yra šimtai milijonu pasaulio -krikščioniu. Ar 
nebėra pasaulyje teisybės mylėtoju, ĮJidžiu žmonių. Ar-jie nežinai, kaip 
broliai -ir seserys krikščionys yra'naikinami. Ar pasaulio krikščionys už
snūdo apgaulingu šuramibimo miegu ir tiki,. kad ;.jąųs' sunaikinusios ordos su- ' 
stos * Nėš^Du šimtai mill jonu Įvairiu.. ;Tarybu Sąjungos' tautu žmonių»■ kaip • 
ir mes., kala dieną ir naktį ginklus pavergti pasauliui.' Ir- šiandien už mū
sų dienos ir nakties darbus šelpia graiku sukilėlius.< Įvairius pasaulio 
streikininkus. Jau šiandien azijatas yra užgrobus puse Europos ir.Ją per
dirba. Greit bus pasaulio kovos momentas ir vargas snūduriuojantiems.Bol
ševizmas pasiruošus pasaulio civilizaciją, kultūrą ir/krikščionybę sunai-

. kinti. ' '■ ■;. ■ ' ; • '-.

§£Y£2-22ą]3gaudįnėk^e--_bolėeyi2^s^rrą>iBtĮ;Eręs-
; ' ' 212_nggu^daugelis jnąng. .."" :

• Atominė energija pasaulį migdo. Bolševizmas greit turės, nebloges
nių ginklu. / " -. -. •••. ;

S V MS’ A'fe-X S* *

1/ Mes-prašome paskelbti pasaulio tikinįibsiems Lietuviu Dieną, .■ 
kaip padarė garbingos atminties Benediktas XV l?!? metais: Tegul, pašau- . 

x lis pamato lietuviu:kataliku kančias, persekiojimus ir vargus, surengtą 
XX’amžiaus bedievybės. j . < • • \. / ?' •

2/Mes maldaujame Jūsų Šventenybės lietuviu tautai viešo paguodos 
Ir suraminimo žodžio, Mėš*pakeliame, Jūsų Šventenybė, už vienybę su ju
mis, milžiniškas aukas .Tėve, tark suraminimo žodi, kaip kitados Romos 
kol.ižiejiuje pirmasis Popiežius šv,/Petras, Tėve, mes nemažiau kenčiame - - 
dėl Motinos Romos Kataliku Bažnyčios, ' ' ■ ' ' \..

M .-Mes prašome'kokiu nors būdu perduoti Suvienytoms Nacijoms 'mu
su skundą, gal tautu vadai.padarys galą mūsų kančioms. .

4/ Mes prašome lietuvišką radijo valandėlę padažninti ir pagyvin- , 
ti. Tegul Ji duoda/daugiau žinių apie musu kančias. Argi mes, aukodamie- .
si už savo šventą-tikėjimą, nesame to verti. Juk mūsų 100.000 žmonių nu- 
kankinti arba Sibiro katorgoje laukia mirties daugiausia tik todėl, kad 
neišniekino savo Tėvu Žemės tikėjimo,ir neišdavinėjo Savo tautiečiu*

Šventasis Tėve, mes tikimės būti išklausyti. Mes- daug ir labai daug 
iškentėjoms dėl švento tikėjimo, dėl apaštalu sosto ištikimume. Todėl tu
rime vilties tikėtis jūsų pagalbos. Mes mirštame, betmirdami norime gir
dėti Jūsų'paguodos žodi ir pasaulio kataliku suraminimą, kad musu vaikai’ 
daugiau nebekentės dvasios vergijos. Mes tikime, kad Jūsiįt galingas žodis 
pajudins laisvę mylinčiu tautu Vadus-iš susntidimo, šventasis Tėve, mūsų 
raštas nėra toks, koki norėtume parašyti,Rašome pogrindyje»prie‘mirgan
čios lemputės kas valandėlę laukdami čekistu. Tyčiomis’ nežymime vietų ir
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asmėnu nenorėdami čekistams duoti medžiagos.
kai š?.'s_raštas_Jus^gasieks,_gal_musu_nebebus._Koi_įį

nuneš ,_daug_nešančiuju_.2ęrvers_ėekistu_kulka.

Šventasis Tėve, mums, mirštantiems už Religijos ir.Tautos laisvę 
suteik palaiminimu. , • 1 . I ■ ’

Tegyvuoja gyvųjų ir mirusioj u VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS

Vilnius 
Okupuota Lietuva 

. 194?.IX.20.

' Lietuvos Respublikos 
Rymo Katalikai

NLZIįo; 2lYiE
ESANTIEMS UZ TEVYxiX RIBŲ

Sveikiname jus laikinai netekusius tėvynės Lietuvos. Pasveikinimui 
tiesiame rankas. Jos kruvinos, kaip ir ..es patys, nebijokite susiteršti. 
Tai Tisu pačių kraujus, per trejis metus okupentu-a.ži jatu liejamas. Lie-. ' 
jame ne lašais, bet upeliais, 1 dvynėje ir žemė ir dangaus mėlynė apšvies
ta mūsų sodybų aisrais - vien kraujas*" Vasara nesuskuba saulė kraujo Iš-, 
džiovinti, žiema;speigai -jbs sušaldyti. Mūšų motinu ir vaiku asaros,ka- - 
da jie apjuosia mūsų kakla, apiplauna mūsų pasruvusi krauju, ir mes, pa- 

1 žvelgę i gaisrus ir smurto veiksmus, už.iirštame kovos nuovargi ir dar su- 
didesne jėga giname tėvu žemę. Troliai ir sesės, nepamanykite, kad aš jie 

. noriu graudenti, perdėti tautos kančias. 1940-41 metai, ųūsu išgyventi, 
tėra t.-k šešėlis dabartinės kovos. Jokia vaizduotė ar plunksna jos pavaiz
duoti negali. ..nt miesteliu aikščių apiplėšti, nujgi guli musu vyru lavo- 
'nai. Rudeliai juos pasmaugė. Jie nori mus atgrasyti nuo tėvu žemės. Iš 

. langu seka. Gal kas atsišauks, lai žabangos naujoms aukoms. Ir taip ka
lias dienas. Motina, sužadėtinė sdsuo neištveria neapsikabinus lavono.T&- 
da šimtai budeliu, kaip alkanu vilku gauja, puola gimines ir net pažįsta
mus. Jaujos Sibiro aukos. Jokia mokykla, jokia darbovietė ju nepriims.Si
biras ar miškas lieka ju prieglauda, nerasime vienkiemio, buto ar net kam
bario, kuriame nevyktu baisioji tautos tragedija. Ee-padėties, amžiaus, 
luomu,skirtumu visiems 10-15 metu Sibiro katorgos. Tokios kibiro katorgos, 
kuria'vos pasiekę pusė krinta. ’ J- .

Mus baudžia už viską. Mes taig malime savo tėvynę 
Lietuva, kad geriau čia krintame Kiek galima bran- 
giau_pardavę gyvybę, į-aip yykstam_į jįibirę. JĘęs_ti- 

. kime., kad mūsų lavonais patręšta Lietuvos žemelė? ————————————— — — — — ——————————————— — —• • — 
bus trąšesnė ateities vienybei, ir Tėvu Žemes, mei 
lei. Ties d.antimis įsikandę laikomės Tėvu Žemės,kol 

. ' okupanto buožė sudaužo _Cisu_^elvaš.' Užmerkiame akis*
1 su nilna burna šventos žemės, kad kiti ję labiau 

S^miltu._Irjnylime_jęi_2rieš_yisę_gasaulį_didžiuo- . 
jąmes. _Ant_tėyynės_aukuro_nėr^tris_meįus_padė 1įome_ 

■' ūau’iau_kaip įoO.OOO_broliy sesiį._Jusė_įg_šibi

S2įį_2£I2J.^ęmeiėi .__;_:es_keliame_galyas__
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aukštai, _grĮeš_200_mili Jony ^moderniškąį^ginkįuotą'-
1 * ; 2^2222tlii^2Y2i®92U£^Jl*2V_Zemg<iitrxSL^Llijonai.N6::

'. . i yįeną§_kraštas_už_laisvę_n2ra_tlek_gaguldęĄ_auku~':
' ■;22£-t£į^22$2£_iE£į2_5®®i«®2£~į®iS^®į92i^2?2sv rei- 

^&į£§:_^2į®į2rf®£x_1^yZ£2_į®l®Y§ atgaus; ' > ' •
Tiek auką negali, budriams praeiti veltui. Pavasaris eina Nemuno krantais.

•. NebeuŽtvenksi upės bėgimo. Garbė mūšy kovotojams, Kurią senyjU Jau tik' 
menkas likutis. Kaip didvyriškai Jiė guodžia mūšy mažuosius» Garbė .kuni
gams (iš 1000 likusią'per trejis metus - ją 400 Sibire ar pogrindyje), 
kurie skatina mus tėvynės meilei. Tik vienas tebėra laisvas vyskupas.Koks 
okupantu smurtas. Garbė mūsų januoliams -mokiniams, kurie augo laisvoje tė
vynėje ir nenešė Okupanto saitu. Šešiolikmečiai surakintomis rankomis drą
siai, pakėlę gaivas,' eina mirti už tauty laisvę. Mūšy senoliu didvyriu 
aukos neprilygsta prieš tu jaunuoliu drąsą ir panieką okupantams. Nebuvo 
atsitikimo, kad iki mirties, mušamieji ir laūkinami . išduoty savuosius i: Kas z 
laisvės ragavo vergu nemirs. . • .f j\...: x

?■ ’ Ilinia'.rčėkiš.tušapmėtė akmenimis. Antrieji Kražiai. Broliai ir sesės, di- 
džiuokimės laisve, kuri davė tiek daug didvyriu. Kovoje netekę ranku, 
nors dantimis kandame okupantą. Jie mūsų bijo. Paskirai nesirodo, dūris 
laiko ant keliu užraktu. Mes didžiuojamės, kad partijai parąidavėlią 
lietuviu yra- nedaug. Joks prievartavimas ar smurtas ju eilių nedidina. . 
Daugumas pavardžių šiose eilėse yra nelietuviškos. Kiekvieną: parsidavė-

• 11, šnipą mes kišame'po velėna.,' •
- Mes liūdime, matydami mūšy senius generolus, pulkininkus pasislė

pusius, skudurais apsidengusius, gatves šluojančius, gyvulius ganančius. 
Vargšai žmonėsJiė per ilgai caro jungą nešė, per daug caro nagaiky lup

yti. Bijo garbingai mirti. ; ■
. Broltė ir sesės, nepamanykite, kad-mes tapome žiaurūs.: Su plėšriai-. 

šiais žvėrimis nėra Jti-tos kalbos. Nei vienas: nekrinta neperspėtas, Tik 
kai auką skaičius nesiliauja ir išgama neturi nei lašelio sąžinės, mes . 
turime juk gintis. Okupantai nebūty taip baisus; jie nemoka mūšy kalbos, 
nepažįsta mūšy tautos ir mūšy vietos sąlygy. Tik vietiniai ištautėję vi- 

• šoki išgamos, .svieto perėjūnai prisideda-prie mūšy išdavimu šimtais’.. Mes 
ginamės. Mūšy didžioji nelaimė, kad kai buvome laisvi, jiems buvome ge
resni kaip sau. /, .

Per trojis metus mes apkurtom© nuo šaukimo apie ateisiantį per penk- 
'• mečio, planą rojy.' Bet-'kasmet vis blogiau. Lombarde užstatoma paskutinį ■ 

paltą, kad jį pirkty.komunistas’,..o mes pavalgydintume vaiką.
l-£®i_dirbdIIM_2er_kiEuras_dienaSj,_uMirbame_tik , ' »-•

' ' ’ dešimta dali to, nuo ko badu nemirtume. '*

Laimingas pas mus tas, kurs nieko nedirba, nors valdžia nedirbančiuosius > 
baudžia. Jis lengviau sumedžioja duonos kąsnį. Mes dirbame riuo tamsos 
iki tamsos. Paskui bėgame korteles apiprekinti, kad gautume' kažkuo pri
maišytos juodos į šlapios duonos kąsni. Cukry, sviestą, mėsą mūšy vaikai 
senai užmiršo. Paskui nors kojos linksta ir-'sąnariai dreba mies sukame 1 . 
agitpunktą paklausyti paskaitos, ką Stalinas pasakė, kas bus >už penke- * < 
riy mėty. Naktį grįžtame būryje lazdomis ginkluoti, kad milicijos ar ka
reiviu atstovai užpuolę iš pašaly neužmuštą, nenurengtu. Neretai dėl sky
lėto palto netenkama gyvybės.. Iš tolo lenkiamos, pamatę nakčia gatvėje 
priešais ateinanti siluetą. Naktį”tikrina”mūšy dokumentus, kitaip sakant, 
apiplėšia. Ir kontrrevoliucionlerium būsi, jei kam pasiskųsi, kad valdžios 
pareigūnai apiplėšė. Ne be praeities ir mūšy "milicija”. Daugumas vagys,
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girtuokliai kriminalistai.' . v. . \
Mes dar neturime pastovios elektros, vandens ;.f r .vargu a r greit tu*.’ 

rėsime. Mūsą namu tvoros, durys, kambariu pertvėrimai ir net Įaugą rė
mai sukūrenti. Ceiitralinis Šildymas neveikia, stogai kiauri, Oi dirbame;!.: 
išsijuosę penkmečiui. ... . :

įO$Jtūs£_darb2_vaisią_2aįieka jnums »_2_kįį£a8_išeina!’•• 
«®2i- ’̂2£_Yi2^2_Z22i--2£_-21H2 ’_£u£_iėyas_ir jnokjrto-

jas Stalinas visus pienu ir medumi girdo, ,

kur apelsinu fabrikai klesti, kur darbe liaudis Balionuose gyvena. Re-’ 
prezentacijai skirti namai ramiai sau stovi. Ir kada mes nustembame-ją ' 
grožiu, mums aiškina/ kad tai liaudis per dabartinį penkmetį pastatė. 
Ir darbininkas, kuris dar 1935 metais juos'statė, gautu porciją 10-15 
metu Sibiro katorgos , jei galvos palingavimu suabejotu- Okupantai nie
ko. negaili tik reklamai. Ant kiekvieno kampo pripaišyta gražiausiu da
lyku. Milžiniški planai, žaliuojantys javu laukai, diagramos, deja^tlk 
popieryj. Yra ir komerciniu krautuvių, kur spekuliatyvinėmis.kainomis 
daug ko gausi; Bet tai ne mums. Mėnesio, uždarbio neužtektu vienai die
nai. Privačiai' pardavinėjama tik iš skverno. Nors pagal įstatymus mes 
visi lygus-, be rasės,-religijos, tautybės Skirtumo. Deja, kada męs ba
daujame komunistai viskuo-pertekę - jiems atskiros valgyklos, atskiros 
krautuvės. Darbo žmogui grėstų kalėjimas, jei dėl šios neteisybės jis 
parodytu nepasitenkinimą. Kas dirba tas badauja, kas niekšas, tas. vis- 
ko pilnas. Štai darbo žmonių rojus. Štai po koki** vėliayajMaskva šaukia , 
darbininkus vienytis. Mūsų žemė niekad nedirvonavo.

’ J^O-S^SS^Jięsusileikai^ jMtydai^s_tūkstanėius
S£2t222i22_^29^S_2SiS1222_222^™įs ^BĮčlusius diryo 

nuoįant, o įu šeimininkus elgetomis išvarytus.

ir vargas tam, kas norėtu.ja dirbti. Dirbti1 galima tik tarybiniame ūky- . 
j e už dešimtą, dalį pragyvenimo. Iš. skurdo žmogus stveriasi, kol pakir-/ ■ 
stas krinta. Milžiniški Kiekiai, suvežtu ūkio gėrybių rūdyja. Mes.nįe^'

• kad-neturėjome'tiek vagiu ir elgetų. Nei pensijų, nei invalidams jokio 
aprŪpihinr).

Mus "nubuožino". Apkarpė žemę. Atėmė gyvulius,. inventoriui namus. 
Lietuvis laikosi, per nkktį dirba. Dar jo žemę epkerpo. Smogus nepasi-

• duoda. Uždeda baisias duokles, organizuoja"laisvą" valdžiai pardavimą; 
jei žmogus dar šį tą turi,■papildoma duoklė, kaip pašalpa ,- Amerikos 
streikuojantiems, pasaulio proletarui ir jau žmogus -nebeišlaiko. Lšik-:- 
raščiai tokį apšaukia buože, sabotuotoju, ir šiokia tokia laimė, jei'jis 
spėja vienmarškinis pabėgti. Mos matome kasmet net sniegu apsnigtus jesg 
plotus, įšalusias bulves. Nesuskubo derliaus nuimti, nes planas buyo.ki
toks, o sniegas .nelaukė. Ir nieko nekeltos aukos eis į $ibirą ūž ssbo- . 
težą,o kaltieji viršininkai ir toliau direktoriaus. Mes visada pirm negi 
sėsim, negu-piausim, negu kulšim, turimek&ida-’ dienas ihltinguoti, klau7\

1 syti kaip Stalino doktrina llaupšl apie sėją. Kokia pajuoka mūsą žemdir
biui, kuris visada dėl vieno palikto grūdo nerimąstauja. Musą agronomai 
žydeliai ar paaugliai vaikai moko seną žemdirbį, kur ką sėti pagal planą 
kada ką plauti, o patys neatskiria avižos nuo miežio,Ją rankoje abejo- : 
jantiems gyvybė ar mirtis. "Buožė" kiekvienas kuris.geriau gyvena, kie-

■ kvienas padorus darbininkas. Buožė - kiekvienas lietuvis,’ kuris dar ne- 
nutolo nuo civilizacijos, kuris dar nesuspėjo prarasti sąžinės. Buožė ( 
visad už įstatymo ribą. Su juo galima elgtis kaip su vergu. -

Jie nęri mus sunaikinti, jie nori mus grąžinti*šimtą metą atgal. 
Jie siekia mūsą-moralinio pakrikimo. Degtinės gaminimas ir išmetimas ’ 
plačiam vartojimui į rinką, kad pasigėrtume, leidimas mainyti žmonas, 
vaikus atiduoti prieglaudai,kad komunistais čekistais išauklėtu,, tai / 
vis planas mūsą tautos moralei sukrikdyti, Tada ir tokie tik busime pa
žangūs XX amžiaus darbo žmonės. Mus verčia būti komunizmo pionieriais
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nudiat ragina j -klasinę kovą prieš vis naujus naujai apšaukiamus buožes, 
kurią vis daugiau ir daugiau papuola.ir iš bežemiu darbininką tarpo*

5i®kyiendme-žingsnyje 12S:i-.l?ž^22^iŽ12-52--21S22^Z
■_ •'•/į' •

Tokią .minčių pėrgrtlsta.-spauda po staline vėliava Tatybą Šąjutigojė, kaip x 
mes buvome smėtonininką pavergti, kaip dėbar skursta ir badauja žmonės 
Vakaruos? kokios sunkiai pernešamos krizės viešpataują Anglijoj Amerikoj, 
ir t,t. , ' . .

Mokyklą, turime labai daug. J.ose lietuviškif- žodžiai, .okupantą min- 
tyė. Nuo pat vaiką lopšelio skiepijama neapykanta;^buožei” Ir viskam,kas 
yna lietuviška.1 'r'

' ' 3211®Žibinei-propagandai o . ’ . •
• r* «»**•’• • i'

Viskas Rytą, nieko Vakarą. Net vakarietišką kalbą visi•vadovėliai išmes
ti, nežiūrint kokios reikšmes jie bebūtą. Apie lietuvišką.kultūrą: nei iš-/ 
sižiot neleidžiama. Vytautas,Mindaugas kovėsi dėl rusą draugystės. Net 
Valančius, Maironis buvo revoliucionieriai, šalininkai rytą, savotiški to- 
munizmo pirmtakai, "Nebeužtvenksi upės bėgime’“ - tai suprask komunizmo 
plitimo. Mūsą seniems profesoriams iš rytą atvykę brezento batais, lody
tomis kelnėmis pefogliai, gal nebaigę poros klasią, ’.'dėsto* "paskutiniąją* 
mokslo išradimą laimėjimus, moko naujos kultūros. Ir moksle pražilę se
niai turi klausytis, girt 1, stebėtis^rašyti Stalinui, mokslo genijui, 
padėkos raštus. Tai juokinga, bet baisu. Kiekvienas nukrypimas, arba ne
sugebėjimas prisiderinti kvepia Sibiru. : .

Mes rinkome "seimą".Pačius geriausius iš geriausią, daugiausia kri
minalinio elemento atstovus - paleistuvius,, girtuoklius ir 1.1. Kandida- 
tą buvo tiek, kiek ir "seimo1' narią. juos liaskva paskyrė. Mes tris mėne
sius klausėmės agitatorių kalbą apie ją žygdarbius, paskui lydimi durtu
vą "ė j ome" balsuoti. Ir Staliną išrinkome 1 savo "seimą". Ir šiandien ne 
"seimas" valdo Lietuvą, kaip ir kiekvieną fabriką, mokyklą, bet Maskva. 
.Mūsiškią šokis atitinka maskvietišką muziką. Kada bent lašelis-ją,sąžir 
nės pabunda, ypaft kai reikia savo tėvr, ai- motiną paskirti mirčiai, jie 
taip pat žūna-nuo paslaptingą ranką.

2£_kį®kYį®2°_įį£l'2yiško_k2£unįsto 'pečit£_stoyi_aziįa- ■"
^22_12-B2i2^22i2i2£i_52£±£„22I2-2®^A2i??2_21?S^IZ-Z ' 
ūo_per_ši_lietUyišką_iškamšą_, „b e si danga t ant i _liaudi.es

sūnaus kailiu.
Nemokša iškamša neturi valios priešintis rusiškam imperializmui savąją ‘ 
naikinimui. • ■ ‘ ’■* , • ■ \ .

Pas jus važiuoja daug agitatorių. Jie visi užsimerkę meluoja; Ir> 
padorus žmogus, ją pasiustas nėra teisingas, nes už jo žodžius atšakia?- z . 
ga pasilikusi šeima.' Kartais per okupantą radio kalba išprievartauti pro 
•fesoriai, menininkai, žinomi veikėjai. Jie kalba mėnesiais, metais tru
kusio šantažo, grąsinimą, ko pasėkoje kitam ir valia palūžta. Stebėkit 
kaip dreba jo baląas, koks jis duslus ir staugiančiai rėkiantis. Iš kiek-; 
vieno žodžio kyšo sąžinė, bet jie jau automatai palaužti- žmonės. Suklas-. 
toti straipsnius, parašus čekistams vieni juokai. Suvaryt i. minią, privan-, 
sti ją šypsotis, kaip matote ją kino ekrane, čekistai puikiai moka po • 
trisdešimties metą .praktikos:. Mes turime"džiaugsmo"eisenas^ durtuvais mua 
varo, liepia linksmiem būti,- pro tribūną šaukti. .

0_Yis_į®įto_kięk_kartą_nuniro_mūsą_g.alyosi_proi_tribuną ’ 
slenkant. Žado nustodavom, nors po to. šimtai buvo per

sekiodami . • • ' . •
Mes gaudome iš Jūsą bent koki lietuvišką žodi, bent koki vilties pra-

’ z ‘ I
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giedrulį. Ir kaip nusivįliam jums esant šykštiems. Kaip tylima ir saę-\ 
jU tarpe daug ginčijamasi• Mes stebimės Romos radio lietuviška valandė
le, kuri tiek maža duoda paguodos. Ko jai bijotisI Kaip mes nebijome >. 
mirti ne tik už tėvu'žemę, bet už-civilizaciją, krikščioniška kultūrą. ' ' 
Kaip drąsiai šiandien kalbėtu Romos apaštalai-!- Ne tik Jcalbėtu, bet 
šaukte šauktu gelbėti žmonijos kultūra! Kalbėkit drąsiai, šaukit, kaip 
begalite. Niekados nemeluosite,.nes atvaizduoti mūsų tėvynės kančių 
niekad nesugebėsite, ju nepergyvenę. Jei nuo jūsų kalbu ir plaukai šiauštus!, jo siautulio, proto silpnumo niekad nesupras, pirm nepakliuvęs į 

’ jo. rankas. r ' '
• 'Nebijokite mums niekad jau blogiau nebus, jei jūs kviesite pasauli su
tramdyti barbarus. Ko Roma bijo, kai apie ja kasdien girdime šlykščiau
siu dalyku kaip apie žmonijos ir.tautu laisvės priešu numerį pirma. Ji • 
kurstanti ir žudanti. Ji banditu lūšna, kuri greit pajusianti darbo žmo niu kumštį. Bet kai ji tiesiai kalba, kelia faktus, kviečia krikščioniška pasaulį ginti pasaulio kultūra, jie kaip žvėris niršta, bet dreba. 
Daugiau nors ir baisios tiesos, Mes mirštame^ bet mirdami norime žinoti 
kad yra pasaulyje žmonių, kurie nebijo nors gyvu žodžiu kovoti užjpaverg- 
tu, naikinamu tautu laisvę. Priminkit pasauliui, kad kaip mes lietuviai, - 
taip ir visos Tarybų Sąjungoje pavergtos tautos kaip vergai diria 
to lig vakaro dėl komunizfao įsiviešpatavimo pasaulyje.

' ^?®s_bądauįame;i_nęs_musu_uždįrbti_rubliaį_pįaukia 
Pasaulyje_streikams_agituoti, perversmams_ruošti. 

^ę£ikos_lietuviai Jęartais_siun‘čia_auku 
Įrabužiaisj^doleriais. Kokie jie naivus^ Jįę_re- 
mia tik partiečius ir ju bakalikus. Vaiku diabu— 

. želia! tik propogandai pirmiesiems -pionieriams.

Mes tuos drabužius galime gauti tik juodoj rinkoj, mokėdami pasakiškas 
kainas. Už dolerius mums išmoka rubliais, už kuriuos galima tik 10 papi
rosu ar penki maži saldainiai nusipirk'si. Mes turėjome iš Amerikos Bim
ba. per jį netekome daug žmonių. Jie drįso prasiskverbę pro čekistu dur
tuvus parodyti jam šiek tiek tiesos1. Tie, kurie matė ir* norėjo jam būti 
atviri kaip lietuviui, perdaug išsipasakojo apie savo kalinamus artimuo
sius, jau ju neteko. Tikėjomės, kad grįžęs paskleis jis bent dalelę tie
sos. Bet skaudžiai apsirikome, jis pavergtas pinigo pasidarė Stalino 
žmogžudžio paprastas bernas. .Jo grįžusio kalba yra okupanto kalba. Tėvy
nėje net žemė šaukia prieš jį. Tauta, nežiūrint kiek durtuvu jį tesaugo
tu, antru kart grįžusį pakartu, kaip ir kiekviena tautos niekšą. Kas 
liks, liks tik plienas, mes išmokome šavo kailiu didelio patyrimo.

Broliai ir sesės, mes kovojame gyventi ar mirti. Laikomės įsikibę 
dantimis savo tėvu žemės. Visko nustojome. Skarmalais dengiamės, šiuo 
tuo maitinamės. Gaisrai ir kančios mus užgrūdino kaip plienu. Laisvė ir 
tėvu žemės meilė statoma aukščiau už gyvybę. Okupantai jaučia savo die
nu galę. Baldami savo dienas jie visa stato ant kortos. ,

^ę§_=^’^į®Sęj^Š!il'įs1J<adajvąkarams_drebinant žemę . -
S£E_gąįėsįme_pakilti_paskutiniam_SmŪgiui._LaisVei_  
prašvitus_mes tiesime_rankas_jums sutikti. Mes jau- f
$įą5ę_jūsu_vargus. Jtes nęsįKįąusinėsime, kaip ten \
gyvenote, kaip vargote, kokius- mokslus išėjote, ar 
kokias partijas sudaręparsivežėte. Be žpdžįy.;jū-^ 
su akyse ir darbuose išskaitysime kuo prisidėjote 
k?_2®£ąrėte,_kad_mūsu į^vynė>tapo_laisva. _ ' V-

Tas tik mu? sujungs ir jau laisvas kruvinas rankas apšlakstys džiaugsme

ah
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ašaromis. Mes neslepiame savo atvirumo, nes kalbame mirties konvulsijose ;
Mes žinome, kad jums svetur irgi daug ko stokoja, bet mes jau visko nete
kom. ujami, šaudomi, kankinami, pusnuogiai dažnai miegame lauke, išžiū
rint žiemos speigu* Nuolat tūkstantinės broliu ir sesių kolonos linguoja 
i Sibirą. Daugelis jūsų giminiu kalti tik dėl to, kad jūs pabėgote. Jie 
to nepamirš, neprivalu to nei jums pamiršti

Priminkit visiems, kad šiandien 200 milijonu durtuvai nukreipti i 
mažąsias pavergtas tautas joms nušluoti nuo žemės veido, bet ateis lai
kas, kada tie patys durtuvai grasys ir vakaru pasaulio moterims ir vai
kams. Priminkite, kad šie vandalai nebijo sentimentaliu žodžiu, nesais
tomi bet kokiu moraliniu principu^ bet gali būti nugalėti tik ugnimi.

\ Padarykite viską dėl tėvynės. Jūsų aukos .ir darbai turi būti gyvybės kai-
. na, kaip ir mūsų* Padarykit viską, kad bent kiek sumažėtu vergijos die

nos. Kiek daug galėtu Amerikos lietuviai padėti. Juk ju ii* mūsų tėvynė ‘ 
dedama,$ karstą. Mes skaitome spaudoje, kad lietuyįąi i$ jsvetur kviečia
mi grįžti namo. Hums tik juoktis lieka iš ju sugrįžusiu"vargo ir kančių., ‘ 
Vos išlipą į savo tėvyną jie valdžios atstovu apiplėšiami į apstątomi šni-’ 
paįs, pasmerkiami skurdui. Jie automatiškai netenka netik savo parsivež
to turto/ pinigu, bet .ir asmeninės laisvės. Kiti tampa išgamomis ir juo
kias iš "musu mirštančiųjų kalbėdami per radio į vakaruose esančius . • ..

Mes pasigendame tiesaus ir ryžtingo žodžio reikalaujančio sudrausti, 
azijatus, sulaikant, juos nuo mūsų tautu žudynių* Kur dingo milijonas amė- 

.rikiečiu lietuvių kai jau virš šimto tūkstančiu ju broliu tik per tris ai 
viršum metu sunaikino azijatai. - . .

^esJęlausiMe^usu^-ąr-Viską-jau^gadėįote-ant-tėsynės-
• „aukuro, kad_taptume laisvi. Ar_nepaskąstate ’kartais 

siauram_savu interesu ratelyįe_ir_neužmirštate_paverg-' - • 
tąją tėvyną. Musu širdys niekad tu .negamils, kurie per-

• ^§ug_susirugin®_kasdienine_duona.
■ • ■ . ■ ’ ' ‘ .. ■ /

Mes ketvirti metei gulėdami tėvynės apkasuose, visa, ką mums'davė tėvynė 
aukojam j oš lėisyei, net ir gyvybę neišskirdami, dabar jau mums’nuvar
gus atėjo eilė it jums atiduoti'savo dalį. Nei vienam lietuviui-, kur jis... 
bebūtu neturi būti svetimi musu kovos reikalai. Visi .juhkimės į kovotoju 
eiles setu protuose ir'širdyse įrašą: Prakeikimas visiems 'tėvynės išdavi
kams ir mirtina kova dėl ’Lietuvos Iaišves“lr~neūffklaūš6my6žš7-

Pavergtoji Lietuva, 1947.m* spaliu mėn. \

ELTOS__PRĮERaSAS.- Abudu Paštai gauti, iš LietūvbsSu atitinkamais
vertimals'ir’paalšEinimais jie perteikti, kam jįd skirti* <ruose neieškoti . 
na diplomatiniam raštui priimto stiliaus,; ar raportui ^reikalingo ra'maus 
tono. Juose reikia žiūrėti 'tu.nuotaiku, kurios vyrauja kovojančioje tau 
toje apskritį ai, į r kiekviename skyrium.

oOo.
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LIETUVA^JAV^KATALIKU_SPAUDOJ* """ "* *

’’Tikroji, geležinė uždanga Europoje yra ne garsioji Triesto-Stettino 
linija, bet‘siena, einanti- tarp Lenkijos, Rumunijos, Rytprūsių ir sričią, 
kurias tiesiogiai valdo Sovietu S-ga", pradeda savo apie 200 eilučių pra
nešima Amerikos kataliku didžiausias laikraštis ’’The Tablet". Pranešime, 
kurio pagrindinė antraštė " Lie tuva t- e£r e r o a k i v. a i z d o- 
j e__k_o_y_o_j_a__d_ė_į__s_a2v_o"I2?ZiZs”YZf ZEff7"f6IIaū~ra56ma7‘

. ' f .■.. ■
"Visi žmonės anapus tos plieninės, barikados gyvena niūriausioj sovie

tinės vergijos klaikumoj. Tarptautinis nusikaltimas tris krikščioniškas ir 
vakarietiškai nusiteikusias tautas, mažas Lietuvos-r Latvijos ir Estijos 
respublikas įgrūdo i tu Žemės pragaru. Vakarams nesipriešinant Įjungtos i 
Sovietu S-gur jos yra pastatytos prieš, visišku išnaikinimui

Nūdienei tarptautinio gyvenimo negalei’ būdinga , kad nė vienas iš gau
siu skundu, kurie dėl Baltijos ta'utu padėties buvo Įteikti Jungtinėms Tau
toms, ligi šiol neiššaukė jokios akcijos. Kai sovietai su įprastine hipo- 
krizija tebekaltina Vakaru demokratijas, jog jos išnaudojančios mažąsias 
tautas, vis neatsiranda vyriausybės, kuri formaliai apkaltintu Rusija už 
Baltijos tautu žudymu. Atrodo, kad globa, teikiama nuo sovietu teroro pabė
gusiems Baltijos kraštu DP, bus visa,_ką -Vakarai yra pasirengę toms_tautoms 
2ądaryti._O_tai_nedaug’2.

Toliau "Tablet" aprašo lietuviu rezistencijos kovas ir konstatuoja tu 
kovu bei sovietiniu trėmimu aukas. Laikraštis rašo;

"Iš improvizuotos partizaninės veiklos lietuviu rezistencijos sąjūdis 
išaugo į reguliariu pogrindžio armiją, su vieninga vadovybe, bendru vyriau
siuoju štabu, ryšiu tarnyba i!1 1.1.Dabar jis vadinasi Bendrasis Demokratinis 
Pasipriešinimo Sąjūdis... Tarp tos išlaisvinimo armijos ir lietuviu vadovy
bės tremty yra nuolatinis ryšis. Pastaroji vadovybė vadinasi Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, kurio būstinė yra "kažkur" Vakaru Europoj.

Išsyk įvairios partizanu grupės vedė plataus masto operacijas, suei-. 
darni į reguliarias kautynes su raudonąja armija ir MVD. Tašiau ši kiek be- 
atodairė strategija iššaukė perdideles represijas, kad ją. būtą buvę galima 
ilgiau pritaikyti... Dabar, kaip pranešama, partizanu kovos tikslai, yra.

sukliudyti rusu bei_mongolu kolonizacija Lietuvoj.,
Jląįį-žmoniUj^atri^tuJLšyežimui-į <-i?.

Rusiją, ir rodant nuolatinį organizuotą pasiprie- ' , ' 
šinimą palaikyti tautinę moralę.

Si gerai apgalvota ir planinga akcija davė nuostabią rezultatu... Visos 
kautynės vedamos ko mažiausia rizika ir- su k© mažiausia auką. Dap neatė
jo gi išlaisvinimo diena, ir lietuviai negali tikėtis atgauti laisvę pa
tys vieni kaudamiesi su sovietine pabaisa".

Apibudinęs dar Bažnyčios persekiojimą, "Tablet" pranešimą taip baigia.
"Jeigu koks nors išorinis spaudimas Rusijos neprivers paleisti nagus 

nuo Lietuvos, maža lietuviu beliks,* kurie išvys išvadavimą".
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MIN. _Į4PĘĮKįO _^5?ĄS_VĄLSTĮBĘS ^DEPARTAMENTUI 
DEL NEGLOBOJAMŲ LIETUVIŲ VAIKŲ GRAŽINIMO.

Lietuvos Ministeris Vašingtone p. Zadeikis š.m. rugpiūčio 16 d.pa
siuntė JAV valstybės sekretoriui ši raštą.

"Pagal vieną spaudos pranešiną iš Ženevos ("New York Times" 194-8 m. 
rugpiūčio 12 d.) atrodo, kad Jungtiniu Tautą ūkinės ir socialinės tarny
bos septintojoj sesijoj buvo priimta rezoliucija kurioje

"JAV, Britanija, Brazilija, Olandija ... pasiūlė, kad neglobojami 
pabėgėliai vaikai būtą grąžinami i servo kilmės kraštus",

ir kad minimoji rezoliucija taip pat nustatė, jog
"neglobojami vaikai, kurią tėvą negalima surasti, bet kurią tautybė 
yra be Jokią abejpnią nustatyta, privalo būti grąžinti i ją kraštus... 
su sąlyga, kad kiekvieno vaiko asmeninė gerovė visada būtą lemiama
sis veiksnys".
Turint galvoj galimumą, kad tarp "neglobojamą vaiką, kūrią tėvą nes

iima surasti", gali būti ir lietuvią vaiką ir turint galvoj, kad,Lietuvą 
tebevaldo tironiška iškamšinė vyriausybė, Maskvos diktatūros pastatyta ir 
palaikoma; kad lietuvią šeimos tebetremiamos iš ją boftią sodybą į Rusijos 
gilumą, kad tokią trėmimą metu vaikai visada atskiriami nuo tėvą, o vyrai 
nuo žmoną; kad yra žinomą atveją, kada sovietą organai lietuvius vaikus iš 
vežė i Sibirą, tuo tarpu kai ją tėvai slapstosi arba buvo gestapo deportuo
ti arba buvo sovietą terore priversti ieškoti prieglaudos Vakarą Europos 
DP stovyklose, - dėl visa to neglobojamą vaiką likimas, jeigu jie būtą va
ru grąžinti į sovietą tebevaldomus ją kilmės kraštus, būtą iš tikrąją tra- 
gingas, nes jiems.būtą įkalta komunistinė klasinė neapykantos idėja, be to, 
galima sakyti tikra, kad jie niekad nepamatys savo tėvą ar giminią.^Tokia 
"repatrijacija", be abejo, būtą priešinga "kiekvieno vaiko asmeninei gero
vei"*. '

Dėl to turiu garbę pasiūlyti, kad visi repatrijacijos sumetimai būtą 
subordinuoti principui, kad "kiekvieno vaiko asmeninė gerovė būtą lemiama
sis veiksnys", ir kad, kiek liečiami neglobojami lietuviai vaikai, jie nebi- 
tą grąžinami tėvynėn, kol Lietuva tebėra despotiškame svetimąją junge".

-.oOo.-

Vilniuje, Filaretą gatvėje, prie MVD' (Ministerštvo Vnutrennich Diel) 
veikia ypatingasis skyrius 0B0 (Osobyj Banditskij Otdiel), kuriam vadovauja 
rusą majoras Sokolovas. Skyriaus uždavinys - provokuoti vietinius gyvento
jus, kad iššifruotą .partizanus ir ją rėmėjus ar prijaučiančius ir likviduo
tą ją veiklą. Siam uždaviniui verbuojami lietuviai, lenkai, rusai, žydai 
(pastarieji apsimeta vokiečiais)..Ypatingai stengiamasi pritraukti asmenis, 
dėl- -kurią nors asmeninią prięžasčią patekusius i partizaną eiles ar nelega
lią padėti. Provokacijai apmokyti asmens veikia Įvairiais metodais; jie per
rengiami partizanais, tariamai atvykusiais iš toliau ryšio ieškoti su šta
bais, ar išblaškytais po kautynią ir t.t. Kad Įtikintą gyventojus, jie kar
tais sulikviduoja tarybini pareigūną, inscenizuoja kautynes su MVD, vaizduo
ja anglą parašiutininkus ir t.t.

0B0 veikla yra perkelta ir i užsienius, i tremtiniu stovyklas* J čia 
gabenamiems provokatoriams paruošti Vilniaus priemiestyje veikia pusės me
tą mokykla. Kiekvienam ją baigusiam duodamas specialus uždavinys: sekti 
tremtiniu gyvenimą, juos kompromituoti, kelti vaidus, kliudyti emigraciją, 
surasti sau agentą tarp emigruojančią, kelti nepasitikėjimą vietiniais ko
mitetais, centriniais organais ar vadovaujančiais asmenimis, sabotuoti kultū
riną veiklą.

> t •
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Šita diversantinė akcija tarp tremtinią sistemingai 
skiriamą Vilniuje leidžiamą laikraštį " Tėvynės Balsą j 
carijos ateinąs rotatorinis laikraštėlis "Tautos Sargyba-’.

Tarp nelietuviu šita destruktyvinė akcija protarpiai 
kariniu valstybių komunistuojančią spaudą. Šiai akcijai ranka į ranką talkina
laikraštis ■’ Messager Balte ", leidžiamas tariamai Lyone (Prancūzijoje). Tak- . 
tikos sumetimais pasisakydamas prieš Lietuvos okupantą, -visą' savo veikią ši
tas laikraštis yra skjrrąs diskredituoti Lietuvos diplomatams, Lietuvos laisvi
nimo institucijoms Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui ir Vykdomajai 
Tarybai, Lietuvos politinėms partijoms (išskyrus vieną!), atskiriems asmenims, 
stovintiems Lietuvos laisvinimo darbo priekyje.

Tokio pat turinio raštas prancūzu kalba yra išsiuntinėtas ir privatiems 
užsieniečiams, ar organizacijų vadovybėms, skelbiant, kad Lietuvos diplomatai, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ar Vykdomoji Taryba neturi teisės 
kalbėti Lietuvos vardu, kad minėtieji organai ir Lietuvos politinės partijos 
esą fašistinės ir norinčios atstatyti Lietuvoje fašistinę diktatūrą. Raštas pa
sirašytas Tauro ir J.Girėno " Lietuvos Rezistencijos Tautinės Tarybos delega- 
tūros" vardu, pažymėtina, kad abudu vardai yra pseudonimai, paimti iš Lietuvos 
partizanu slapyvardžiuj siekiant sudaryti fikciją, kad raštai esą kilę iš kraš- 
to_ar bent iš krašto valios. Tokią pat fįkęiją stengiasi sudaryti ir kai kuriuo
se Jungtiniu Valstybių lietuviu laikraščiuose paskelbtas atsišaukimas su ins
trukcijomis rezistuojaučiam kraštui', pasirašytas “ Lietuvos prezidento prof.Dr. 
Tautvyrio-’.

Ryšium su 0B0 sustiprėjusiu veikimu ir minėtais reiškiniais ELTĄ yra 
Įgaliota ir įpareigota pareikšti;

v
1 • "įištJjyoS-Ręzis t ęncį jos jTaut įnė J£gryba^wąj_ jos_dgįegątūrax 

kurios girmininkū skelbiasi TAURAS, o sekretorium J* G I B B- 

N A_S, neturi nieko bendra nei sukraštorezistencijanei sujosįga- 

įį?tais^orgMais_užsieniuose .

?xJ^'®įta2kįiras_su_įnstr^ęįjoMs_rezįstuojančįamikraėtuįijga-

Lietuvos^prezidento A U T v Y R I 0 ,

yra^proyokacinisreiškinys. . • ■

3»_Yra tikras dalykas, kad "LietuvosRezĮstencljos Tautinšs__

Tąrybos^i-įygįąi JcaipJjLietuyes JĮeHiė jįmojKomįtetąyjJ^yLAK-o^užsįę- 

Sįę-Skyriaus^ , _”Bąįti jos_yąlstybiį_ĄtyadayimO_Komiteto%_Rytprusiu>_ 

Iąutinės_T8rybos'2_ir_2anaši ais_fiktyyiais_yardais_dengiasi_p. _J._

G _Ą_B _RY _S__- P_Ą_R J5 Ą I_T_Į JS _ jgrąs_3yeicarijoje .

tuviškaskcija ir jos metodai visiškai atitinka OBO,interesus ir metodus.

5» Kovojančios tautos ir Lietuvos valstybės vardu tėra.Jgaliotl 

kaįį^į.uĮsieniuose tik Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir 

Lietuvos pasiuntiniai - ir niekas kitas, nors būtą prisidengęs bet ku- 

riuo titulu.
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