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3J2S0ĖLENCIJA, * \ '. '
Turime garbę persięsti JūBę Ekscelencijai čia prldedamę 

1948 m.spalię 20 d, raštę, kurį pasirašė įgalioti estę, latviu ir lietu
viu tautiniu organizaoiję tremty atstovai.

Baltijos tautos dar kartę pabrėžė savo teisę į nepriklausomy
bę1; jos kreipiasi į. Jungtines Tautas, kad toji teisė būtę patvirtinta. Per
siūdami Jums Čia pridedamę raštę mes laikom savo pareiga atkreipti-Jūsę . 
dėmesį į gyvybinį šio klausimo skubumę. Politinė ^rtespauda, ūkinis išnau
dojimas' ir fizinis teroras, siaučia Baltijos valstybėse, kurios kenčia žiau-

„ ‘ ’■ % .V* *
rię Sovietę S-gos okupaoiję, sudaro mirtinį pavoję pačiai mūsę tautęu-egzis- 
tenoijai,. • • J

Mes taip pat turim garbę prašyti JūsęEksoęlenoiję Šį raštę 
perduoti kompetentingiems JTO organams; mes tikim, kad bus imtasi visę 
gūlimę.priemonię musę senę tautę naikinimai sustabdyti ir teisėtai ję lalb*. 
vei bei nepriklausomybei gręžinti. . ' >

Teikitės priimti, Ekscelencija, masę dukščiauslos pagarbos 
užtikrinimę. . . • ■. ' j *.

ESTIJOS vardu: X % LATVIJOS vardu: LIETUVOS vardu;
A.Torma 'Ch.Zarinš B.Balutis *

Nepaprastus Pasiuhti- Nepaprastas Pasiuntinys ' Nepaprastos Pasiuntinys 
nys ir įgaliotus Mi- ir JgalĮo t Minister is . -t ir įgaliotas Minlsteris ’

nisteris , • ’ ' ‘ •/'
’ .’e ‘ ' u
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Baltijos valstybės Estija,' Latvija ir Lietuva, lygiai kaip ir 
. Lenkija, buvo dviejų totalistinią galybių - sovietinės Rusijos ir hitleri

nės Vokietijos - sąmokslo prieš taikę, pirmosios aukos, - sąmokslo, kuris ' 
. buvo formaliai fiksuotas 1939 m.rugpiūčio 23 ir rugsėjo 28 d.do slaptuose 
Maskvos protokoluose ir kurį materialiai realizavo Tarybiniu Socialistiniu 

• Respubliką Sąjungos agresija prieš Lenkija ir Baltijos valstybes# Kvalifi
kuoti Baltijos valstybių atstovai yra pasiuntę kelis raštus t ar-pt autinėms 
konferenoijoms, kurios buvo susirinkusios karui pasibaigus^ ir vakariniu 
galybių vyriausybėms, prašydami, kad būtą atstatytas' tą triję valstybių su- 
vereninię teisią vykdymas., L • \

1946 m.pradžioj.. Londone susirinkus pirmajai jungtinią Tautą visu
mos sesijai, įgalioti ir-laisvi estę, latvię ir lietuvįą tautę politinės 
vali&s atstovai leido sau atkreipti Visumos dėmesį į padėtį, kurią Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj sukorė neišprovokuota 1940 m. birželio 15-17 dod. so- 
.vietinės Rusijos agresija, išdėstę aplinkybes, kuriomis tojizagrcsija buvo 

. įvykdyta, ir Baltijos valstybėms, anuomet Tautę Sąjungos nariams, pražus 
/ tingus kurinės sovietę okupacijos pasėkas, jie prašė Visumą nutarti prie

mones, kurios atitaisytą Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikę nepriklau
somybės pažeidimą bei tas tautas apsaugotę nuo. vykdomo išnaikinimoTas* pra
šymas buvo- pakartotas 1946 m.spolię n., kai Visumatsusirinko New Yorke tęs
ti nutrauktos sesijos; prie jo buvo prijungtas teisinio sovietę agresijos 

' pries Baltijos valstybes aspekto išdėstymas. ‘ .
Turėdami .prieš akis okupuotose Baltijos valstybėse Maskvos vykdo

mą estę, latvię ir lietuvię tautę naikinimą, įgaliotieji tą: tautę atstovui 
pėr Latvijos ir Lietuvos Ministerius ir Estijos Charge d’affaires Vašlngtc-

• ' ne pasiuntė Ponui Generaliniam Sekretoriui, o^taip put ir Ponui Antrosios
.Visumos Pirmininkui notas su memorandumais, isdėstydami sovietę žiaurumus 

■ ir Maskvos vyriausybės įvykdytą Jungtiniu. Tautę Chartos nuostatą pažeidimą. 
1947 m.lapkričio 6 d. memorandume Baltijos valstybię atstovai prašė-Aukš
tąją Tarptautinę Instituciją, pašauktą tvarkyti tautę santykius ir daboti, 
kad iš kuro išėjęs pasaulis'laikytęsi įstatymą bei tarptautinės moralės,

• - kad jinai svarstytą šį klausimą ir imtęsi priemonię Sovietą Sąjungos var
tojamiems genocido metodams sustabdyti.

. Jungtinią Valstybię Valstybės Departamentui paskelbus slaptuo
sius dokumentus apie vokieSię-sovietę santykius. 1939-1941 m.m.pusitvirti" 
no ne tik tą dvieją galybią sąmokslas prieš Baltijos valstybes, bet nauja 
šviesa buvo nušviestos ir.itin šlykščios aplinkybės, kuriomis jis buvo su
regztas. Po to, kai sovietai per karą ir po jo uždėjo savo leteną ir ant 
kitę Vidurio, bei Rytą Europos valstybię,- pasidarė aišku, kad Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos likimas yru neatsiejamai surištas su tos Europos dalios

• . ir net su visos Europos likimu. Baltijos tautos yra tvirtai pnsiryžusios 
■ toliau kovoti ligi visiško išlaisvinimo savo valstybię,. kurios teisiškai

. niekad nenustojo buvusios valstybię bendruomenės nariai. Jos yrą įsitikinu
sios*, kad laisvoj ir taikioj Europoj nepriklausomos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybės atgaus savo vietą, kurią Jos turėjo prieš antrąjį pusau-i 
linį karą. Dar kartą protestuodamos prieš sovietą agresiją, estę, latvię'

• ir lietuviu tautos iškilmingai pareiškia, kad jos paneigia sovietą vyriau- ■ 
syboi bet kokią teisę bei titulą joms atstovauti tarptautinėj plotmėj.

Tuo tarpu gi sovietinės okupacijos užsitęsimas ir genocido meto
dą varto Jims grasina pačiai Baltijos tautę egzistencijai. Nepaisant skun
dą bei protestą-plačiu mastu toliau vyksta masinis naikinimas, rodąs Sovio-
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tų Sąjungos apsisprendimų išnaikinti Baltijos tautas. Genocidinė Sovietų 
Sąjungos politika Baltijos valstybėse' reiškiasi dvigubu aspektu: a] siste
mingu fiziniu gyventoją naikinimu, b j jų kultūriniu bei moraliniu žlugdy
mu. Pirmasis aspektas reiškiasi žudymais, suėmimais bei trėmimais į. priver
čiamųjų darbu stovyklas arktinėse Rusijos srityse, antrasis - okupacinių 
organu pastangomis palaužti Baltijos valstybių gyventojų moralę slaptosios 
policijos teroru, spaudos bei jaunimo auklėjimo užslopinimu ir Bažnyčios 
persekiojimu. Prie tų priemonių dar reikia pridėti ūkinio gyvenimo sugrio
vimų, prievartinį ūkių sukolektyvinimų ir įkurdinimų tuose kraštupse iš 
Rusijos gelmių atgabento gaivalo. v ; Į, -

Prie ligi šiol žinomų sovietų žiaurumų prisideda dar vienas., būtent, 
prievartinės vedybos. Gausūs laiškai- bei aukų liudijimai duoda tuo klausi
mu aliarmuojančių žinių. Tuo atveju, jeigu vienas santuokos partneris gyve
na užsieniuose ir atsisako grįžti, jų santuoka oficialiai panaikinama, ir 
tėvynėj gyvenanti žmona represinėmis smurto priemonėmis verčiama tekėti už 
svetimos rasės kolonisto, atvykusio užimti į Sibiru išvežtų estų, latvių 
ar lietuvių vietos. Rašte, kurį tuo reikalu Škotiškoji Europos Laisvės Ly
ga pasiuntė Canterbury Arkivyskupui, pareiškiama; "Tarp jų yra vyrų, kurie 
pabėgo nuo rusų, bet kurių žmonos turėjo pasilikti. Dabar sovietai .išleido 
potvarkį, kad visų tokių asmenų santuokos .panaikinamos, o žmonos verčiamos 
tekėti už puslaukinių, kuriuos rusai atgabeną iš Tolimųjų Rytų ir įkurdina 
tikrųjų savininkų sodybose ir turi jiems gimdyti vaikus. Jeigu^tai nc'iš- 
judins pasaulio sąžinės, tai niekas to nebepadarys. Bažnyčių uždavinys būtų 
vadovauti tam sąžinės išjudinimui,’* ■

Genocido politikos, kurių kųtik nupiešėm, balansas jau skaičiuoja- 
. mas šimtais tūkstuncvių aukų - vyrų, moterų, vaikų.

Kadangi kųtik pateiktieji faktai rodo, kad Sovietų Sąjunga yru pa
žeidusi pačius pagrindus, kuriais remiasi Jungtinių Tautų Organizacija, 
lygiai kaip ir Hagos Konvencijos nuostatus, kurie nustato okupacinių pajė
gų teises ir pareigas, mes laikome, kad Jungtinių Tautų Visuma turi ne tik , 
teisę, bet ir pereigų įsikišti -ir ^padaryti galų tam nusikaltimui prieš žmo
niškumų. Mes taip pat leidžiame sau prašyti Jus, Pone Pirmininke, teiktis 
perduoti šių notų, lygiai kaip ir mūsų 1947 m.lapkričio 6 d. skundų, kompe
tentingiems Jungtinių Tautų organams, svarstantiems klausimus, susijusius 
su pagrindinėmis žmogaus teisėmis bei laisvėmis bei su genocidu, o specia
liau -vsu Sovietų Sąjungos įvykdytu tų pagrindinių žmogaus teisių Jjoį lais
vių pažeidimu. Mes pasivedamo Visumos, jos Komisijų bqi visų kompetentingų 
Organizmų .dispozicijai, pasirengę pateikti visų reikalingų dokumentacijų. -

Prašome Jus, pone Pirmininke, priimti mūsų aukščiausios pagarbos .. 
pareiškimų.

ESTIJOS vardu*
A. Rei,

LATVIJOS vardu:
Mgr.RAnoans

LIETUVOS vardu;
M.Krupavičius

Estijos Tautinės Trxrybos Giclms Vyriausiojo Lietuvos
Pirmininkas

1 r '

R.Licpinš j - .Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas

’ ’V.SidzAkŠuskac^ 
Vykdomosiom Tarybos _

! • * ‘*
- .

’ Pirmininkas
: . • X
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JO' Ekscelencijai H.V.EVATT
Jungtiniu Tautę Trečiosios Visumos
Pirmininkui

Paryžiuj
1948 m.spaliu 23 d.

Pone Pirmininke,
Nors Baltijos valstybės - Estija, Latvija ir Lietuva, so

vietu tebeužlmtos, ir nėra Jungtiniu Taut-* nariai, ją atstovai su ypatin
gu dėmesiu seka Visumos darbus. Laikinai negalėdami joj aktingai dalyvau
ti, jie tačiau laiko savo pareiga prisidėti prie tarptautinu bendruomenę 
dominančiu klausimą sutvarkymo. Tarp klausimą, kuria figūruoja dabartinės 
Jungtiniu Tautę Visumos darbą tvarkoj, yra trys - žmogaus teisią, genoci
do ir pabėgėlię, kuriais mes leidžiam sau pateikti keletą pastabę. Kadan
gi mes atstovaujam tautoms, kurioms tie klausimai iškyla konkrečiai Ir ak
tualiai, mes esam Įsitikinę, kad masę pasiūlymai, pagristi traginga patir
tim, bus ne tik su simpatija sutikti, bet bus fiksuoti ir surašysimuose 
dokumentuose.

Pateikdami Jums, Pone Pirmininke, savo pastabas dėl .Tarp
tautinės Žmogaus Teisią Deklaracijos ir dėl Konvencijos projekto genocido 
nusikaltimui sukliudyti, o taip pat savo pastabas pabėgėliu klausimu, tu
rim garbę prašyti Jus perduoti visa tai Visumos Komisijoms, kurios tuos 
klausimus svarsto.

Priimkit, Pono Pirmininke, musę didžios pagarbos pareiš
kimą,

ESTIJOS vardu: LATVIJOS vardu: LIETUVOS vardu:
A.Pullo Mgr.J.PANCANS V, Sidzikauskas .

Estę Tautinės Ta- Latvijos Centrinės Vykdomosios Tarybos
rybos Atstovas Tarybos Pirmininkas Pirmininkas

S.Baškis 
Chargė d’Affaires

TĄRPTĄgTĮNE^&(OGĄUS_TMSĮę_pffiLAHĄęiJA

J straipsn}, kuriame išskaičiuojamos žmogaus teisės, Įterpti 81 tekstą* 
"Kiekvienas žmogus turi teisę gyventi savame krašte*.
"Niekas neprivalo būti tremiamas į. svetimą kraštą dėl politinię 
-ar kurię kitę motyvą.*

Paaiškinamoj i.pastaba

Okupuotą kraštę gyventoją masiniai trėmimai politiniais, ūkiniais ar 
kitais sumetimais 1 siaurines Sibiro sritis, Sovietą Sąjungos vyriausybės 
vykdomi Baltijos valstybėse (Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj), kur auką skai
čius jau siekia šimtus tūkstunčią, yra, iš vienos pusės, genocido nusikal
timas ir kaip toks, be abejo, bus šiuo metu VI-slos Komisijos svarstomos 
konvencijos objektas. Antra vertus, tie trėmimai yra aiškus paneigimas vie
nos iš pogrindlnią žmogaus teisią, būtent, teisės gyventi savame krašte.

Taip pat būtina, kad toji teisė būtą Įrašyta | Tarptautinę Žmogaus Tei
sią Deklaraciją ir kad to pobūdžio trėmimai būtą įsakmiai uždrausti.
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įrašyti į. konvenclję; •
į - Nuostatai, uždadę atsakomybę genocidu nūs Įkaitusioms vyriausybėms ly- 

giai kaip ir to nusikaltimo vykdytojams* •'
2° - Tekstas;

MSio,je kouvenoijoje genocidu suprantam! nusikalstami aktai, kuriais 
totaliniu ar daliniu būdu politiniais sumetimais fiziškai naikinamos 
etninės grupės ar ištisos tautos? masiniai užimtu kraštę gyventoję 
žudymai, individualios ekzekuoijos, masiniai ar asmeniniai trėmimai į 
arktines sritis, masinis uždarymas priveršlamęję darbę stovyklose (da
bar Sovietę S-gos praktikuojamoji "Gttlug49 sistema)* . S.

. ,■ Paaiškinamosios pastabos
Prie 1„ .

Antrojo Pasaulinio Karo metu III-jo Reicho vyriausybė nusikulto ge
nocidu, kurio aukos buvo etninės bei religinės grupės ar net visi užimtojo 
krašto gyventojaio

Panašię politikę bont jau su tokiu pat žiaurumu Sovietę S-gos vyriau- 
, sybė nuo pat pirmosios okupacijos 1940 m«birželio nuveda Baltijos valstybė

se (Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj)..
pagal Tarpt autinio Karinio Tribunolo JTdmberge teisenę būtina Konven-» 

oi.joj nustatyti, kad ne tik asmens ir vykdyto j ai, bet ir kolektyvai-ir ypač 
valstybių vyriausybės, kaitos dėl tokiy. r. u. s Įkaitinę, turi atsakyti prieš 
tarptautinį teisingumu ir. kad tokiems nusikalt imtuos neprivalo būti taiko
mas įsisenėjimus*
Prie 2 o, .• ■

Masiniai užlmtęję kraitę gyventoją išvežimai, kuriuos per II-jį Pa- 
saulinį Karę vykdė III-jo Reiche vyriausybė ir kurie padarė tiek žalos, vi
siškai teisingai sukėlė pasaulio pasiplitinimę* Toji put politika, tik pro
porcingai dar daug platesniu, mastu, Sovletę 3-gos vykdoma Baltijos valsty
bėse (Estijoj, Latvijoj, Lietuvoj}* IšvežLi -is taikoma sistemingai ir totą- 
liSkai sunaikinti tas tautas, atsisakonSiau priimti svetimęję viešpatavimu* 
Slaptai susitarusi su Hitleriu, Sovietu S->jos vyriausybė 1940 mlbirželio 
15-17 d0do okupavo Baltijos kraštus ir. p« v vienus metus išvežė 145«4SjO estę, 
latvię ir Hctuvię, vyrę, moterę .irjyalkę prlkluasaučię visiems gyventoję 
sluoksniams, bot ypač intelękt.ualę*"Per mt-nęję okupaciją, kuri nuo į(J44 nu 
liepos m,tebetrunka ligi šiol, toks pat Likimas ištiko daugiau kaip 200•000

■ estę, latvię ir lj.utuvięo Aplamai išvemtieji laikomi privoršiamęję darbu 
J. stovyklose (gul'ng) arktinėse Sibiro srityse, kurię sęlygcs jau visiems; zį- 
~ nemos. Mus pasiekusiomis žžhiomišp daugtaias įsvežtęję, ypač vyrai, jaunyf^ 

mirę® Reikia pastebėti, kad iš. keliu Šintę tūkstnnMę išvožtęję tik rotas; 
kuris tegalėjo grįžti į savo kraštu. .. .t- . • ., <

Kalbamieji išvežimai yra &in tragi’jkas ir jaudinantis gohpaido-irasi- 
. kaitimo pavyzdys, prieš kurį■vivilir.uotu|įs pasaulis neguli ir neprivalo 

likti nejautrus ir kurio kultininkua privalo būti nutausti* •

X J i '

P a s t j b c s ' •
Baltijos vrlstybię -^Estijos, L<. tvijo? ir Lietuvos atstovę pateiktas 
Jungtiniu .Tautę'Trąšiajai Visum- i- ■ • '• ’

•v* ‘ . . . • ;

... . ■ ■
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I. Bendrosios pastabos

Dviej# didžięj# totulistinio režimo kaimynu - sovietinės Rusijos it 
Hitlerinės Vokietijos - sąmokslo prieš taikę aukos, sovietu agresijos prieš 
j# Šalis ir naci# siaurumu aukos, pagaliau, aukos antrojo pasaulinio ka- V' 
ro aplamai, - estę, latviu ir lietuviu pabėgėliai, vadinami *balt# DP bei 
pabėgėliai*, yru išsisklaido veik po visas Vakar# ir Šiaurės Europos val
stybes. bet didžiausias jy. skaičius gyvena trijose vakarinėse Vokietijos 
bei Austrijos zonose. Savo pobūdžiu ir mase būdžimi tarptautinė problema, 
išvictintieji ir pabėgėliai buvo objektas nuolatinio rūpesčio tarptauti
niu organizmu kaip' UNRRA, Tarpt „Raudonasis Kryžius, Tarpvyriausybinis Pa
bėgėliu Komitetas, Jungtiniu Taut# Organizacija ir jos sudarytoji IRO* Es
tę, latviu ir lietuviu tautos laikė savo pareiga pareikšti savo dėkingumu 
šioms instituoijoms, lygiai kaip ir civilizuotajam pasauliui, už Jy. atlik
tu darb# ir už pagalbu, suteiktu nelaimingosioms totalistini# imperializ
mu aukoms. Jos labai vertina IRO Generalinio Direktoriaus Pono William 
Tuck ir jo bendradarbiu nesuinteresuet# atsidėjimu pabėgėliu reikalams ir 
kompetentingumu.; - savybes, apie kurias gyvai liudija Jungtinėms Tautoms 
pateiktas pranešimas. Beje, kas liešia statistikos apie Baltijos kraštus 
duomenis, minimajame pranešimo figūruojantį 136.077 pabėgėli# skaiši# rei
kėt# papildyti tais, kurie, kad ir pripažinti kaip turį teisę į IRO globę, 
tos globos bei medžiaginės pagalbos negauna ir stovyklose negyvena.

šiuo metu pabėgėli# problemos yra du aspektai, ir ji skaldytina1 į dvi 
fazes;

a) padėtis, kol pabėgėliai gyvena Vokietijoje bei Austrijoje;
b) galutinio sprendimo ieškojimas,,

II. Bąįtįjos^krašt^pabėgėįį^jadėtis
Vokieti 4° ^strįjojo^ ■ ;■

a. Medžiaginės^ s£lygos2-butas_ir_maįstas. ’

Tuo klausimu labai maža kas tetenku pridėti prie to,kas pasakyta IRO pra-. 
nešime. Pagal amerikigoi# zonoj galiojonšius nuostatus kiekvienas pabėgė
lis teturi teisę į 4n gyvenamo ploto; totai blogiausiu atveju gali būti 
leistina tuoj iškeliauti pasirengusioms skirtose pereinamosiose stovyklo
se, tašiau tai visiškai nepakankama ilgiau gyventi. Nepaisant karo padary
tu milžinišku sanaikinim# vokiuši# gyventojai yra palankosnėj padėty; pa
gal vokieti# įstatymus net kaliniai turi teisę į 6m . Pirmu minėtasis plo
tus no tik sumažinamas ligi kraštutintižio,-, bet jis dažnai paskiriamas. apJ 
lūžusiuose barakuose. Turint galvoj, kad tokios sąlygos trunka jau daugiau 
kaip treji metai, lengva įsivaizduoti pragaištingus toki# sęlyg# padari
nius gyventoj#, ypad jaunuoli# ir vaik#, sveikatai bei’moralei,. •*

Lygiai kritiška ir nditinino padėtis. Vis# pirma, muisto nepakankamai» 
oficialiai skirtosios 2,015 kalorij# ratniekada iš tikr#j# atiduodamos, ko
kybė pernelyg dažnai menka ir su spragomis (trūksta ricbal# ir baltymę).

IRO pareigūnę argumentas, csę, karinės okupacijos organai priešingi, kad 
pabėgėliui gaut# didesnes nei vokiebi# gyventoj# normas, mums neatrodo pa
grįstas. Vis# pirma', vokiečiui gauna vioto'j pasipildyti maitinimo trūku
mus; antra, jie gauna aukštesnės kokybės produktus.

Dirbantiesiems yra numatytus maisto priedus, bet dėl taupumo jis ne vi
sada duodamas visiems turintiems į jį toisę. Be to, nuo liepos n.iš mėnesi- 
nio^dirbanš? ęJ# atlyginimo atskaitoma už but# ir maist# po 70 DM; toji su
ma žymiai aukštesnė už gavinio vertę. Papildomas davinys numatytas ir Ii-
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geniams, tačiau S1Ų. skaičius neprivalo prašokti 2 o/o stovyklos gyvento- . 
jy, taip kad gydytojy pripažinti ligoniai kartais ištisus mėnesius lieka.-, 
be tinkamo maisto. Žindančioms motinoms išimtinis traktavimas apribotas 
3 mėnesiaisj tai nepakankama, ir jy padėtis taip put ne geresnė#

Mos negalim žinoti, ar IRO ištekliai leidžia šias nedžiuginės pabėgę- 
liy sąlygas pagerinti, tačiau ši padėtis reikalauja-< 
skubaus pačios problemos sprendimo., .

b o ĮSyįetintyjjĮ^statutns^įr^pugaįba

Tarp išviotintyjy V>'d£ury Vokietijoje ir Austrijoje yra ton tikras 
skaičius pabaltiečiy, kuriuos kompetentingi organai pripažino tinkamus 
turėti DP statusu, kurie tačiau negauna IRO globos. Siy asmeny padėtis 
Vokietijoj, ypač po valiutos referuos, pasidarė labui -sunki. Atrodo, jog 
būty teisingu jiems teikti ir medžiaginę IRO pagalbiu . •

c, P2bėgėįiai_ĮR0_tdrnautojuį ..j;-, :•

Kaip nurodyta IRO pranešime, toje institucijoje tarnauja žymus skai- ‘' 
čius pabėgėliy, parinkty ypač iš ty, kurie gauna medžiaginę IRO globę; jos 
negaunantieji IRO tarnautojais nepriimami. Būty .teisinga,, jeigu tarp pa- 
bėgėliy, turinčiy DP statusy, nebūty daroma skirtumo; Pageidautina, kad 
IRO parinkdama (tarnautojus) Baltijos krašty pabėgėlius prilyginty lung- 
tiniy Tautę, kilmės žmonėms. ? r .. . . :

•d. YąĮį^to^reforna^Vokietijoj v*
Toli gružu" nepretenduodami į savo ankstybesnį gyvenimo lyg j, Baltijos 

krašty pabėgėliai be maisto ir bato, kad ir kokie ■ jie nepakankami,' norėty 
patenkinti ir saVo kultūrinius bei religinius reikaidvi-mtiš. Skurdžios su
taupąs, karias kai kurio‘iš jy turėjo, porėtuos trejuametuš-išseko, jy 
drabužiai susidėvėjo.- Kadangi valiuto s-’reforma tos kategorijos asmenims, 
nenumatė jokiy išihčiy,*jy jau ir taip labui sunkį padėtis piteldard nėbo- 
įnanoma. ■ ..< ■■ ■ ■■ ■

o. Susisiekimo laisvės suvaržymas1* .

Tuo atžvilgiu >DP taikomas išimtinis režimas. Kai vokiečiai gali’lais
vai važinėti po visas tris zonas, DP yra pririšti prie savo stovykly ir 
be labai sunkiai teduodamo ypatingo leidimo negali važinėti. 0 Dp, iš
sklaidyti po visas tris zonas, dažnai turi reikaly pidvažinėti. Antra ver
tus, jie kurtais galėty gaut?, sezoniniy darby, pav., Šveicarijoj arba 
ir kitoj zonoj, jei karinės okupacijos, organui jiems tam reikalui duoty 
leidiny važinėti ir grįžti.

III. Baltijos kr aš ty_gabėgėįįy^problenos_ sprendimas

a. Repatrijavimasa- Visi iš Baltijos krašty kily pabėgėliai trokšta 
ko groicitiusiar^grįžti į savo kraštus, ta'Siau sylyga, kad jie būty iš
laisvinti nuo svetimos valdžios. Kol bus sovioty okupacija, jy repatrija
vimo klausimo praktiškai negalint- statyti,

b. Įkurdinimas dabartinėj gyvenamojoj vietoj. - Dėl Vokietijos bei
Austrijos ūkinės padėties ir dėl paČiy vok-'.ečiy Ryty pebėgėliy antplūdžio 
to sprendimo praktiškai negalina įskaičiuoti. Be to, tarptautinė padėtis 
kelia Baltijos krašty pabėgėliams saugumo kiaušiny, Su kuriais negulima/ 
nesiskaityti.- . .................. ■ c - < < , •
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O. Įkurdinamas kit or«* Kaip matyti iš patios IRO pranešimo, Baltijos 
pabėgėliu problema"’dabartinėmis sąlygomis tegali būti išspręsta juos įkur
dinant kituose kraštuose, ypačiai tuoso, kur jau yru didesni iš Baltijos 
valstybių kilusi# gyventoją sambūriai, būtent, JAV, D.Britanijoj bei Dojai- 
nijose ir kai kuzibse lotyn# Amerikos respublikose, - pastarosiose ypatin
gais atvejais (pav., dėl giminystės ryši#).

Prie pabėgėliu įkurdinimo problemos galima prieiti dviem būdais: u t i- 
litariniu (atrenkant darbo jėga), naudojimu ligi šiol, ir h u ma
li i š k u, stengiantis pasiekti visuotinį sprondimę. Pirmasis sprendimas, 
kaip nurodyta IRO pranešime, yra neleistinas; tuo būdu "tenugraiboma smo- 
tonėlė”, išskiriamos šeimos, o intelektualai, seniai, vaikai ir ligoniai 
paliekami savo likimui. Tarptautinė bendruomenė tegali imtis antrojo'bū
do. Tačiau jei valstybės purtytęsi priimti minėtęję pabėgėliu kategorij# 
ir jeigu tarptautinės institucijos atsisakyt# juos išlaikyti, ėst#, latvi# 
ir lietuviu tautinės grupės būt# pasirengusios apsiimti jais rūpintis, Prie
glaudos sistema (le systėne dės asyles), IRO numatoma Vokietijoj tiems, 
kurie dėl tūlę priežasči# negali dirbti, yra vadinami "neišskaidomu liku
čiu” ir. kuri# procentas nėra didelis, atrodo absoliučiai nepriimtina, ypač 
tols atvejais, kada ši sistema tuos pabėgėlius galutinai atskirtu nuo kitu 
j# tautiečiu,

4. PžžiSSĖSžS
A- Nieko nelaukiant įkurdinti Baltijos pabėgėlius, kiek galima j'# noiš- 
sklaidant, kraštuose, kur jau yra iš Baltijos krašt# kilusi# gyventoją sam
būriu; pageidaujama JAV, D.Britanija bei jos Dominijos ir ypatingais atve
jais lotyn# Amerikos respublikos. ;
B- Priimančiose valstybėse organizuoti prieėnim# ir pagalbę tiems Bal
tijos pabėgėliams, kurie negali patys apsirūpinti pragyvenimo ištekliais.
C- Kol Baltijos pabėgėliai tebegyvena Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje - ;

a. kiek galima pagerinti medžiagines ir moralines j# gyvenimo sąly
gas,

b, aprūpinti j# religinius ir švietimo reikalus,
o. teikti IRO pagalbę visiems Baltijos pabėgėliams, turintiems DP 

status#, i
i d. panaikinti jiems uždėtus susisiekimo suvaržymus,

e. priimti daugiau Baltijos pabėgėliu ’IRO tarnybon ir juos ten pri
lyginti Jungtini# Tautę kilmės tarnautojams.
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Met į*ya~tąryb inė j_ spaudoj^ .

KURIA LINKLIE TEIKIA R^HUS

Turimas informacijas iš Lietuvos papildant išvadom iš tarybinės spaudos, 
galima konstatuoti režimo akciją sustiprėjus prieš ū k i n i n k u s" ir 
prieš mokyklas. - Ūkininkai, tariamieji buožės, .smarkiau'apkrauj ami 
mokesčiais ir pyliavom. Neišsimokančiu skaičius kyla. Vienoj Marijampolės 
ap.už mokesčiu nesumokėjimu liaudies teismo pasmerkta per pusantro šimto1 
ūkininku. Nepajėgiantieji pyliavą ir mokesčiu išsimokėti, kai kurie nori , 
stoti į kolchozus. Šitokiu badu individualinis ūkis naikinamas kolchozu 
naudai. Ju valdytojai išgabenami. Jeigu pereitais metais Suvalkijoj buvo \ • 
vienas kolchozas ir tas pats partizanu buvo sulikviduotas, tai šiemet jau 
minimi kolchozai prie Sasnavos,'.S.Kalvarijos, Liubavo. Daug smar
kesniu tempu eina kitoj pusėj Nemuno. Vienoje Šiaulių ap.sukurti per 30 kol
chozu suvarant į. juos daugiau kaip 900 ūkininku. . .

Tarybinė spauda ir anksčiau skundėsi, kad komunizmas ir komjaunuoliai 
mokykloje neturi pasisekimo. Vis buvo skundžitjnasi "naoionalizmp-klerika- 
lizmo" stipria įtaka tekiniam, paskutiniuoju metu sovietinė administracija 
imasi griežtesniu represijų nesitenkinant žodine propaganda. Pastatytas. 
Žiugždos vietoj Niunka tenka priimti kaip, užsimojimas vykdyti mokyklose va
lymu aklu užsispyrimu. Jo vadovaujamos Švietimo ministerijos Jau duotas įsa
kymas visoms mokykloms kovoti su "kunigu įtaka", s u" klierikai izmu" reakcija. 
Tai tas pats "valymas nuo nepageidaujamo elemento" ir "tvirtinimas" iš vi
daus,' kuri s paskutiniu laiku vykdomas visuose sovietu okupuotuose kraštuo
se. - .

P it i ttirybinė spauda visai supanašinta su rusišku j a. "Tiesa" pada
ryta to paties formato, to paties laužymo, žinios dedamos tose pačiose vie
tose, o jeigu pataikai tos pačios dienos numerius, tai ir žinios tos pačios 
ir toj pačioj vietoj. Skirtumas tik - kad žodžiai lietuviški. Ar ilgam? 
Latvijoj jau svarstoma ir pradžios mokykloj įvesti dėstomųjų rusu kalbu> 
latviu kalba - tik namie.

Ligi šiol tarybinė spaudu triumfaliai skelbdavo didžiulius leidžiamu kny-. 
gU tiražus. Tai būdavo daugiausia politinė agitacinė literatūra, iš tiesio
giniu šaltiniu žinom, kad žmonės ir šitų tarybiniu knygų ir laikraščiu’ ne
skaito. Dabar staiga partija sualiarmavo šitę reiškinį ir apkaltino platin- • 
tojus - esu Ji0 slopia knygas, neduoda jos pasiilgusiam valstiečiui.■ pradė
tu didelė kampanija už tu leidiniu išėmimu iš sandėliu ir įbrukimęi gyvento- 

• •• >>'' - 
. . ■ ' ' i
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jam. Brukama tiesiog per prievartę, organizuojant "knygnešių brigadas”, 
kurię nariai turi vaikščioti su knygom po ūkininkus, šita akcija yra irgi 
reiškinys plano greitesniu tempu "perauklėti" gyventojus. E. x .

Planuoja dainų švente■_ . —c-:-———.*■ 1 .v, .»£, ,r. •... į.,.,:

Tiesu 1948.9.9; Ministru taryba ir kompartija nutarė 1950 m.organizuoti 
dainių šventu Vilniuje "tarybinės valdžios atstatymo Lietuvoje garbei.!* Daly 
vauti užpl:inuota 30.000 dainininkę.-, . ? '

Vietoj Žiugždos - Niunka
——— ——• . -j-jŲ’-.ųl.f’Vjl. i:

Iš to pat nr.patiriame, kad švietimo ministeris jau nebe J.Žiugžda, bet 
V.Niunka. Jis sykiu yra ir min.pirm,pavaduotojas.(Naujasis švietimo minis- 
t-ris yru studijavęs teises Kauno universitete, jau studentaudamas priklau
sė kompartijai. Kai bolševikai Lietuvą okupavo, jis buvo pirmasis sov.pro
kurorus. Labai^atkaklus partijos įsakymu vykdytojas. Jam stiprios įtakos 
daro jo žmona žydė. Tokio ’’Višinskio" paskyrimas į švietimo ministerijų rei 
kia laikyti užsimojimu įvykdyti be atodairos švietimo įstaigose "valymę". 
Žiugžda paliktas tik akademijos vicepirmininku. Jis dabar spausdina per Tie 
sę ilgę "studiją" apie "katalikę dvasiškiję kaip amžinų lietuvių tautos 
priešę. "E.)

Tiesa 1948.9,9; Komjaunuoliai Biržuose neturi pasisekimo. Liaudies Nonų 
vadovybė nuo ję šalinusi. Komjaunimo vadovybė be iniciatyvos. "Aušros" mo
kyklos salė, kurioj vyksta Įeina seansai, susirinkimui, minėjimai, lig šiol 
su užkaltais langais. Antra, vasaros suiė primena daugiau daržinę šienui 
krauti, taip pat neremontuoj urna. Užtat Biržuose daug degtinės varyklų. Jom 
naudo jenos net v:J.stybinės patalpos. ‘r

Tiesa 1948.9.9; A.Venclova aprašinėju savo įspūdžius iš Breslau "kultū
ros veikėjų kongreso". Su ypatingu džiaugsmu aprašinėja, kaip manifestų bal 
suojant ir Fadiejevui klausiant, "kto za", Belgija, Čekoslovakija, Kinija 
ir kt.delegacijos atsakinėjo "za", "Stiilino Lenino kalba". Taip pat žavisi, 
kad kongrese dideliu autoritetu naudojosi "n ū s ų (Im.pabr.E.) valstybė 
ir jos delegatai." - į - t ;

, . . V ' * - • ' C’ . ■’ - *- ‘ *• r.? V
Sovietinių, knygų_pįutįnįmas

Tiesa 1948.9.10. vedamajame; per pokarinius metus esu išleista apie 
1300 įvairių knygų, tiražas daugiau kaip 17 mil.egz. Tašiau daug kur žmo
nės negaunu knygų, nes gali sandėliuose. Tarybinėms knygoms išplatinti, 
minltoryba ir partija paskelbė rugsėjo 15 d. tarybinės knygos platinimo mė
nesį. (Nuo to laiko kiekviename nr.kaltinamo s atskiros įstaigos, kad jos 
knygų neplatinančios, pūdančios. Kaltinami vis atskiri asmens, o visa pas
laptis ta - kad Žmonės nenori skaityti tos daugiausia propagtindinės litera
tūros. Kad įduotę žmonėm knygas, kai kur vietoj grųžos mėgina įduoti knygų. 
E.) .

" puoklįų_reįkaįus

Tiesa 1948.910: TSRS Paruošę ministerija davė nurodymų, jog kol.ūkiai, 
žemės ūkio kooperacijos draugijos ir valstiečiai, įvykdę privalomus duoni- 
nię grūdu prist', tymus valstybei, pašarinių kultūrų prievoles gali atlikti 
duoniniais grūdais, už 100 kg pašarinių grūdę reikia duoti 57,1 kg kviečių

10



arba 66,7 kg rugiy, arba 38,1 kg grikiy. v

Tiesa 1948.9.10: Žetiės ūkio akademijos studentai įsipareigojo šefuoti 
Garliavos valsčiaus sporto kolektyvus. Kai akademijos sporto brigada nuvy
ko pas savo šofuojanuosius, pasirodė, kad visam valsčiuje jokiy sporto vie
netai nėra. . - '

Kaip pramonė dirby

Tiesa, 1948.9.10: LTSR kontrolės ministeris A.Jefremoves atskleidžia 
pramonės koribinaty darbo eigy ir rezultatus, Jie labai liūdni. Pirmiausįa 

-kombinatai neištesi savo asortinentiniij plony. 1947 n. iš 63 būtino asorti- 
s orient o rūšiy buvo įvykdytas tik 21 rūsies planas, arba trečdalis. 1948 m. 
pirmame pusmetyje iš 61 asortisemento rūšies Įvykdytas tik 16 rūšiy asorti- 
sonantinis planas. Mažeikiy, Zarasy, Marijampolės ap.pramonės kombinnty 
apyskaitose buvo įrašyti neatlikti darbai. Iš 35 pramonės kombinuty, turė
jusiu užpirkti žaliavę plataus vartojimo prekėm gaminti 21 kombinatas šio 
darbo visai nepradėjo. "Tokiu būdu odos žaliavos užpirkimo planas 1947 n. 
įvykdytas 54,8 o/o, šeriy 1,8 o/o, vilny 7,1 o/o, liny pluošto 2,5 o/o. 
‘’Padėtis nepagerėjo ir praėjusiu 1948 mėty laikotarpiu.” Prmionės kombina- 
ty darbas nuostolingas. 1947 n. 15 pramonės kombinuty turėjo 1.400.000 rb. 
nuostoliu. Kai kuriy kombinatu pelnai pasirodė fiktyvūs, nes buvo gauti sa
vivališkai pakėlus pardavimo kainas. Dėl buhalterinės netvarkos Mažeikiu 
kombinato kasininkas Alubauskas galėjo pasisavinti 41,400 rb. Už visus tuos 
trūkimus kaltinami no tik patys kombinatai, bet ir vietinės pramonės minis
terija. (Kaip atskiri fabrikai dirba - iliustracija yra "Silvos” fabrikas, 
žr.žemiau.E.).

Nemalonėj _ "pupy_aėdė^

Tiesa 1948.9.10: Skaitytoju laiškuose piktinamasi Lietuvos Filhamoji- 
jos vardu' organizuojamu estradiniu menu. Vieny tokiu estradinio meno bri
gadų sudaro dainininkė Jurconko, N.Vetilnikovas ir Robersas (pavardės!) 
Puolama paskutiniais žodžiais taip pat ’’visoki pupy dėdės, šabaniauskai, 
biržiniai ir kiti estradiniai vertelgos.” Už ky? Dėl pupy dėdės1: ’’Jis tik 
apšmeižė Jurbarko komunalinio ūkio skyrių, sakydamas, kad miestas baigiys 
griūti, o vokiečiu sudegintu nany vietoje įrengti klombai ir aikštelės.” 
Taigi užkliuvo "suviK-ritika. ”2 Redakcija pastebi, kad tokion’’dėdėm” nebus 
leista niekur daugiau pasirodyti.

išeikvojimai krautuvėse

Tiesa, 1948.9.10: Panevėžio milicijos viršininko pavaduotojus Sokolo
vas (J) apyskaitoj apie kovu su nusikaltimais sumini, kas per nusikalti
mai pasitaiko: Valstybinės parduotuvės N 22 vedėjas Cijonas nuslėpė 40 kg 
cukraus ir pirkėjus apsverdavo po 20-70 griiny. Parduotuvės N 1 vedėja Ab
romavičiūtė nuslėpė 27 kg cukraus. Parduotuvės N 9 vedėju Šapalienė - 17 
kg cukraus. Nusikaltusioji nubausti, (šitie faktai patvirtina, kad tarnau
tojai iš ntlyginimy neišsiverčia ir yra priversti imtis patys *natūra”.N.).

Tiesa 1948.9.10: LTSR mill.taryba ir kompartija į respublikinę garbės 
lenty įrašydino už priešlaikinį grūdy paruošę plano įvykdyny: Kauno op. 
Lapiy valsčius - kom.pirmininkas Trinailovus, partijos sekrot.Vijūkas,
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Prienų ap.Stakliškių valsčius - komiteto pirm.Aksomaitis, past»sekret. 
Čepulis, Jurbarko ap.Raudonės valsčius - Bartkevičius, part.sekr.Dobilai- 
tis, Kėdainių ap.Dotnuvos valsčius - pirm.Drozdovas, p.sekr.Staridkova, 
Šiaulių ap.Lygumų v.pirm. Jezutavičius ir sekr.Galejevas, Pakruojaus v, - 
pirm.Gabšys, sekr.Solovjovas, Meškučių v. - pirm.Nikontas, sekr.Aidukas.

Tiesa 1948.9.18 lentos surašąs pratęsiamas'. Plungės ap. - k.pirm.Švėgž- 
da, p.sekroKondratas, Panevėžio ap.Smilgių v. - k.pirm.Petrauskas, p.sekr. 
Sokolova, Rokiškioap.Aleksandravėlės valsčius - k.pirm.Bučys, p.sekr.Age- 
jevas.

(Atkreiptinas dėmesys į. pavardes? E.).' , _ •-J

Tiesa 1948.9.18: ’’Metinis grudų paruošų planas įvykdytas beveik ištisu . 
mėnesiu anksčiau negu pernai. Tarybų Lietuvos žemdirbiai pristatė valstybei 
2 milijonus 330 tūkstančių pūdų grūdų (kviečia ir rugių) daugiau negu 1947 
metais,” Anksčiausiu! pristatė Vilniaus, Švenčionių, Šiaulių, Radviliškio, 
Anykščių, Zarasų apskritys. Laiške Stalinui įsipareigota pristatyti dar 
"viršum plono" 500.000 pūdų. Iš Latvijos pristatyta 3.600.000 pūdų daugiau 
kaip pernai. Pažadama taip pat "viršum plano" 500.000 pūdų. Iš Estijos 
1.240.000 pūdų daugiau nei pernai. "Viršum plano" taip pat 500.000 pūdų. 
(Šiais metais sustiprintu būdu stengiamasi kuo daugiausia išspausti ir tai 
- skubinamu.E.)«

■ '■ ' -

Tiesa 1948.9.18; Vilniaus septintosios gimnazijos direktorius (M.Sera-Y 
pinas), mokytojai ir komjaunuoliai skelbiasi prnvesių tarybinių knygų ko-; 
•lektyvinį skaitymų: Ostrovskio "Kaip grūdinosi plienas”, Biriukovo ”Zuvėd- 
ra", Eadiejevo "Jaunoji Gvardija", S.Neries "Marytė Melninka.itė" ir kt. 
"Dar glaudžiau susibarti apie Lenino-Stalino komjaunimu ir visomis jėgomis 
kovoti su buržuazinės ideologijos likučiais bei reakcinės dvasiškijos įtaka 
moksleiviuose”, šitų septintosios gimnazijos sumanymų švietimo ministerija 
įsakė įvykdyti visose mokyklose.•(Išvados tokios: bolševistiniom auklėji
mui medžiaga imama rusų bolševikų veikalai, savų veik nėra; antra, komjau
nuoliai neturi pasisekimo,.jeigu reikalingi specialūs vajai, trečia, su 
pūsikeitOHh švietimo ministeriu sustiprėjo valymo ir "perauklėjimo!? .akcija. 
E,). • ■ • / ■■ .

- Tiesu 1948,9.18* Kybartuose dar nėra elektros.

Tiesu 1948.9.18; "Lietuvos KP (b) CK XIII plenumas numatė išplėsti žie
minių kviečių pasėlius; 1947 m.žieminių kviečių plotus padidinti.iki 102 
tūkstančių ha. 1948 m. - iki 128 tūkstančių h: ir 1949 m,pasiekti prieš- 
karinį lygį, pakeliant derlių vidutiniškai respublikoje iki 11-12 centne
rių iš hu0”. Tome put straipsnyje žemės ūkio m-jos grūdinių ir aliejinių 
kultūrų valdybos viršininkas A.Aleknavičius pastebi, kad "Joniškėlio ban- 

: dymų stotyje akuotuotųjų veislė 1936-41.,metų laikotarpyje vidutiniškai 
davė 18,9 contn.grūdų iš ha, o palankiais 1934 metais ji yra davusi net 
29,4 oentn.grūdų iš ha." ; z

Šiemet kviečių sėja esanti daug kur suvėlinta.

§92ti]^^tas_kolchozinimas ' •
Tiesa, 1948.9.19; Sniečkus praneša,* kad "šiemet pavasarį ir vasarų 

valstiečių veržimasis į kolektyvinius ūkius sustiprėjo, Šiaulių apskrityje, 
pvz., buvo sudaryti 32 kolektyviniai ūjciai? sujungusieji daugiau kaip 900
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ūkię”.(Suvalkijoj? SasnavoJ3 Litibave, Kalvarijoj - taip pat jau yra.).

5į2-i2gįi&s_&£2£ę22£~u!LŠ^!Į2*15.i
Tiesa, 1948.9.19; LTSR žemės ūkio min.K.Liuudis rašo apie "Mičiūrino-Li- 
senkos mokslę.”, kuris gavo aprobatę visasąjunginės žemės ūkio mokslu aka
demijos sesijoj š,m,rugp.mėn.Net nepaaiškindamas, kas yra tas jo mokslas, 
Liaudis puolu Panevėžio ap. agronomu Čiūrę, kuris^manęs, jog Mičiūrino 
mokslas Lietuvoj nepritaikomus0 Prikiša taip pat žemės ūkio akademijos dės
tytojom Aleksai, Brundzai, Juozapavičiui, kad jie nepropaguojn Darvino, 
Mičiūrino, Lisenkos Įdėję. "Profesorius Aleksa prieš dešimtį mėtę išleido 
savo voikalę ’’Paveldėjimas gyvulinkystėje". Šiame savo veikiile jis rėmėsi 
reakcinėmis, nntlmateriulistinėmis pavaldumo teorijomis, tačiau ligi Šiol 
Jis viešai neiškritiknvo savo pužiūrę, neatsisakė nuo Ję, ir jo vadovėlis 
tebėPn laikomas vadovėliu specialistams.” '’Docentas Brundza parašė savo vei- 
kulę "Bendroji ūkinė botaniko”, kuriame jis mėgina užtrinti didžius MiSka
nino pasiekimus ir pratempti reakcines idėjas.”

"Žemės ūkio akademijos dėstytojas Baginskas nepakankamai supažindina stu
dentus su Viljamso mokslu, o '’Agrotechnikos" knygoje, parašytoje autorių - 
mokslo darbuotoję - kolektyvo, vadovaujamo docento Vnsin-.usko, reikiamai 

t nepropaguojami puž;ingiosios tarybinės žemdirbystės metodai."
Kas_soychozo prieky?

Tiesu 1948.9.18: Marijampolės ap.Kumolionię sovohozas nepradėjo sėjos, 
o valstiečiai jau atsėję. Kaltinamas apsileidimu sovehozo direktorius Gor
bunovas, ( Z ).

- Tiesa .1948.9.18: 1948 m.pasėlię pietai padidėjo 92,400 ha, palyginti 
su 1947 m.

"Nubuožinimas” x

Tiesu 1948.9.18: Puolenas Marijampolės vykd.komitetus (pirm.p:.vaduoto
jas Nočajevis) ir finansę skyriaus vedėjus Vyšniauskas, kam iš buožių no- 
išroikalaujiimos skolos. Sumini, kad igliškėlię valsčiaus buožė Juožns Povi
laitis skolingas valstybei 10.000 rb., Kalvarijos vi.Vincas čeroika 
9.238 rb. Gudeliu vi.Kazys Tarasevičius 6.821 rb. Nesumokėję mokesčię. toizV, 
siami liaudies teismo, Marijampolės ap.nuteista 154 ūkininkai. Bot laiktaši' 
tis piktinasi, kad teismo sprendimai įvykdyti tik 55 'buožėms. Prokuroras 
Zupkus žiūrėjo pro pjirštus. Piktinasi taip pat, kad kai kuriom buožėm, ne
sumokė jusiom mokesčiu, leidžiamu likviduoti ūkius ir dėtis į kolchozus.’ S 
"Kalvarijos valsčiuje į kblchozę*fNaaj '.sis gyveninus”įstojo buožė Šerkšna 
Vaclovas, turėjęs 24 ha žemės, kurio nepriemokos suma siekia 8.005 rublius, 

• į kolektyvinį ūkį "pergalė” Sasnavos valsčiuje buvo priimtas buožė Vagonis 
Antanus su 1000 rublię nepriemoka”, (šitie konkretūs faktai yra "nubuožini- 
mo” politikos iliustracija: mokesčiui tokie, kad jie sunkiai pakeliami; mo
kesčiais sulikviduoj .mi buožiniai ūkiai - 24 ha jau buožėS; žmonės gelbsti
si stodami į kolchozus, bot "buožėm” ir ton nevalia; Jei vienoj apskrity 
jau 154 nuteisti, t-ii kiek visoj Lietuvoj. Su mokesčiais dar blogiau. Tumo 
put straipsnyj-o pripažįstraaa, "dažnai pasitaiko, kad valstiečiams įteikiami 
klaidingi mokestiniai pranešimai, reikalaujamu sumokėti neprimoka, nors jie 
mokesčius yra pilnai apmokėję.” Taip atsitiko su K-zlę Rūdos vl.A.Ptiskūni-į i 
giui, AnuškoviČiui ir kt. E.). _

* gurustį roultoįonicriuį profesoriai

Tiesa 1948.9.21: Vedamasis kelia aukštyn Mičiūrino nuopelnus selekcijos < 
:srity ir vėl puola liotuvius mokslininkus, kurie neįvertino Mičiūrino arba 
apie jį nieko nežinojo ar pasilaikė iš viso materialistinėj pasaulėžiūros
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pagrindą. "Tokie obskurantai kaip Pakštas, Žilinskas, Blažys, iš užsienio 
atgabentieji vokišką rasistą išperos, kaip Regelis, Landau, Vinteleris ir 
kiti stengiasi nuodyti Lietuvos gamtininkus savo reakcinės formaliosios 
genetikos nuodais". Smerkiamas toliau prof.Aleksū, prof.Šivickis, doc.iias- 
tuuskis, kuris 800 puslapiu knygoje darvinizmui tėra paskyręs pusę puslapio, 
o Mičiūrino ir Lisenkos visai nesuminėjęs, prof„Dagys, kuris garbina monde- 
lizmą, reiškia abejojimą dėl Mičiūrino ir Lisenkos0 "Visai neseniai tebuvo 
pašalintas iš Kauno universiteto doo.Kairitikštis, kuris iš tarybinio univer
siteto katedros dėstė rasią teoriją.rt Vienintelis, kurisądėl materializmo 
biologijoj - tai prof„Ivanauskus. ikOvoĮcu

Ir nekalt in jai mušas j, į krūtinę
Pravda, 1948.9.25 aprašo LTSR mokslą' akademijos ir TSRS aukštojo mokslo 

ministerijos diskusijas dėl biologijos mokslo Lietuvoje ir Mišiūrino metodą. 
LTSR tarybiniu ūkią m.V.Augustinaitis išdėstė naujas galimybes Mičiūrino me
todu išauginti Lietuvoj naujas augalu ir gyvulią rūšis. Ta proga Vilniaus 
un-to rektorius Bucus vėl kultino Lietuvės biologus, kad tarp ją ligšiol šak
nis buvo įleidęs vuismonizmas - mendelizmas - morgtinizmas. "Net toks senas 

z darvinizmo idėją propaguotojas kaip profaIvanauskas nuo morgunizmo nebuvo 
laisvus". Pakaltinąs kitus ir pats atgailaJa: "nemaža kaltės tenka ir pačiam 
rektoriui, kuris lig šiol nepakanka jmni energingai ir ryžtingai ėmėsi to per
tvarkomojo darbo”. Ir prof.Lašus, matematikos - gamtos ir taikomąją mokslą - 
skyriaus biuro atstovas; "turiu prisipažinti, jog ne visa padariau, kad to 
skyriaus institutai atsikratytu nuo negyvenimišką problemą,., Ir nš pats tu
riu pripipažinti, kad moksliniame darbe esu daugiau užsiėmęs su triušiais 
negu su žmonėmis." * . . ;

Sovietinės gamybos pavyzdys

Tiesa 1948.9.25: Laišku redakcijai aprašomu.gtimyba kojinią fabrike "sil- 
vojo*. "Mūsą ’Silva1 per šių motę septynis mėnesius■padarė 2 milijonus 57 
tūkst.anšius rubliu raostolią. Taigi išeinu maždaug po 300 tūkstunšią rub
liu per mėnesį. Tlak atsieinu gražus koturip butą gyvenamasis nimas...*• Fa
brikas daugiau prastovi negu dirba. "Žiemę stigo elektros energijos.,. Da
bar jau yra elektros energijos, bet pristigęmo žaliavos. RugpiūOio mėnesį ' 
pusę darbo valandą mašinos stovėjo dėl žaliavos stokos. Nė kiek negeriau , 
nugsėje mėnesį.".Mat fabrikas pereikvojo 15 toną varpelę, "Iš šio verpsią 
kiekio galima. numegzti arti 200 tūkstanėią porą kojinią, "Silvos* fabrikas 
per mėnesį nepag;naina tiek kojinią, kiek jau pereikvojo medžiagos, Kur din
go tonos varpelę? ...Tonomis gadinama žaliava kelyje į fabriką. Verpalai 

•vežami maišais, o no dėžėmis. Maišai savurčiruni, kaip pakliūna. Galop dau
gelio fabriko sunkvežimiu šoferiai pakeliui dar įsileidžia įvairius kelei
vius už tam tikrą atlyginimą. Šio pakolė| sėdi ramiausiai ant maišę ir pa
dedu sumaigyti verpalus. 0 čia dar lietus palyja. Sudrėkstą verpalai, nes 
net brezentu ją neuždengia... Po viso to nemažiau kaip 3 procentai, o kur- . 
tais dar daugiau vėrpalę eina niekais. ” • '

’’Raustame ir dėl g;iminią kokybės... Vietoje planuojamą 70 proc.pirmos 
į/ rūšies kojinią pateikiamo tik 62 proc., vietojo 20 proc.antros rūšies koji- 

.. nįą - tik 15 pro c .Užtat trąšios ketvirtos rūšią kojinią būna no 10 proc,.
kaip kid užplanuotu, bet 23 pros.1*

Maž . meistrę. Ją padėjėjui neruošiimi. Amatą mokykloj išleistos'25 mels-, 
tro padėjėjos atėjo į fabriką, bet dirbti nemoka. los stojo eilinėmis dar-\ 
bininkėmiso At .skeltoje pažymėta net 25 meistro padėjėjai, o’ fabriko nė vie j 
no. Sugedusią st'.iklią nėra kam pataisyti, Atsr.rginią dalią negauna. Rugpiū-' 
šio mėnesį mantijos pr'.stovėjo • pio 4000 vai. vion dėl adatą stokos, Atvoža 
tūkstanšius adatą, bet nutinka, ne tos rūšies,a. už visa tai kaltinamas fa-

*>
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briko direktorius B,Kotovas (S),. Jo dažnai nešę, jis sau kur grituokliaujęs. 
Balandžio mėn,gamybos duomenis jis suklastojęs ir popieriuje planą įvykdęs 
su kaupu. Už plano "viršijimą" dar paprašė premijos... (Tai tipingas so
vietinės gamybos pavyzdys su nemokšom atėjūnais direktoriais, su pelnin
gais planais ir su nuostolinga gamyba: sovietinėje sistemoje kaltas visados 
sabot užninkąs, taigi šiuo atveju direktorius, aę mūsiškai galvojant, 
kalta pati biurokratiškiausi,a pasaulyje sovietinė sistema, pavergusi dar
bininkę, nesuinteresavusi jo gamybos sėkmingumu, ekonomiškai jo neaprūpinu
si ir privertusi jį grobstyti ir uždarbiauti nelegaliu keliu, kad galėta 
pragyvent i. E.).

Mioiūrininė bomba tebeveikia

Pravda 1948.9.23: Švietimo min.Ni/tunka akademijos diskusijose dėl mi- 
oiūrinizmo užpuolė prof.Aleksę, kam tas dėstęs studentam žalingę mintį - 
gamtos mokslai neturį nieko bendra su paeaulėžlūra; puolė dėstytoją Rinka- 
nę, kam tas teigięs, kad chemija esęs apolitinis mokslas. Žiugžda ’’atsklei-. 
dė reakcinį prof.J.Dagio nusistatymą dėl to, kad, esą, nereikią verstiniu . 
vadovėlią, "Tautę draugystės idėja, - kalbėjo Žiugžda - kaip tik pasireiš
kia tarpusavio parama ir bendradarbiavime, o siekimas užsidaryti savo kiau
te reiškia norą atsiriboti nuo tarybinės kultūros, mokslo.” Toliau žemės 
ūkio min.Liaudis kritikavo Mickį, kam jis "neapsikaltino", Vazalinskę ir 
kt,Išpažino savo praeities nuodėmes net Ivanauskas, Kupčinskas,Valius. Tai . 
visuotinis kaltinimas vienas kitam ir apsikaltinimas. Kurie tai darė, Tie
sa tuos mini su simpatija ir bara tuos, Kurie neprisipažino ir nepareiškė 
kritikos. E). i

Il_$21St£2j!f_?2i^2i22j252_£;SiyYi22-?2r^2i2$l?^2_5y22i22

Tiesa 1948.9.23: Visus vedamasis skiriamas minčiai: ”atskiri mokytojui 
dar mano, kad politiniu mokinio auklėjimu turi užsiimti tik komjaunimo ar 
pionlerię organizacijos, o jie patys pasitenkina tik formaliu mokslo žinią 
perdavimu, šitokia mokytoją pažiūra yru smerktina." Puolamas Vilniaus ped. 
instituto dėstytojas Ip.Cieška, "kurio studentui, sekdami savo dėstytoju, 
rašomuosiuose darbuose, kaip pavyzdį, cituoja tokį tamsybės ir rasizmo a- 
paštalę kaip Nitčę ir kitus buržuazinius fašistinius mokslininkus.”

Y£įY^2_£22^£Čįom_p^yari.ėm ■ . ■

Tiesa 1948.5,11: "Klerikalizmo žabtingose* aprašomu Kelmės gimnazija.
Jos direktorius Vadeikis esęs "klierikąlas", bi|vąs Kretingos pranciškoną 
gimnazijos mokytojas, lietuvią kalbos Mokytojas Stabingis - "kraštutinis 
klerikalas", lotyną kalbos mokytoja Stumbrytė - "kunigą skvernlaižė”, kuri 
lotyną kulbę dėsto iš Jokanto vadovėlio, choro dirigentus Urbclis, mažai 
muzikos srity nusimanęs... persisunkęs supuvusia buržuazine vakarą kultū
ra". Dėl ją kaltės mokiniai nemok-, turyblnią dainą, nepleči’ima tarybinią 
pasaulėžiūra, 1Š541 mokinio komjaunuolią tik 17 ir pionierią 57, "Gimnazi
joj viešpataujančios nuotaikos parankios vietos reakciniams kataliką .dva- • 
sĮninkama."

Kolp_ e įgu^žodjrnus
Tiesa 1948.5.14: J.Balčikonis pri<nešu, kad žodynui esą surinkta apie 

2 mil.žodžią. Ją dalis panaudota pirmiem dviem tom:im. Redaguojamus trečias 
tomas. Sustota prie žodžio gurgždėti...
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Teismo žmonėm universitetas nereikalingas

Tiesu 1948.7.4: Vilniuje veikia "Vilniaus juridinė mokykla - *» 2 metę 
speciali vidurinė mokykla, ruošianti liaudies teisėjus, apskričiu ir mies
tu prokurorus bei ję padėjėjus, liaudies tardytojus.* Kandidatai turi būti 
baigę gimnaziją ar tolygiu mokyklę ir pristatyti apskričiu miestu.’’va
dovaujančiu organu” atestacijas. Taigi universiteto mokslas teismo žmonėm 
nebereikalingus. - .

Koįęhozinimas^por^pięnį . ,

Tiesa 1948.5.11:"Jeigu anksčiau pieno prievolė* buvo nustatomuspagal esa
mu karvių skaičių ūkiuose, tai dabar privalomi pieno pristatymai valstybės 
nustatomi nuo naudojamo bendrojo žemės ploto. Tokiu naujai nustatyta tvar
ka turi tikslę paskatinti darbo valstiečius plėsti gyvulininkystę* Be to, 
sis nuturimas yra nukreiptas prieš buožių sabotažu, prieš ju mėginimus nu
slėpti karvių skaičių.” "Kolektyviniu tikiu valstiečiu kiemai šiais metais 
nuo privalomu pieno pristatymu valstybei visiškai atleidžiami. Kolektyviniai 
ūkiai vykdo pristatymus valstybei nuo kiekvieno hektaru žemės ploto - po 
25 kg nuo hektaro. Tačiau 1948 ir 1949 metais... d<aroma lengvatų 50 o/o" 
(Tai nauja priemonė individualini.un ūkiui paversti kolektyviniu. E.).

. Tiesa 1948.7.6; įvykusiame Vilniuje komjaunimo suvažiavime buvo daug 
"savikritikos". Galutinai "pripažino Lietuvos LKJS CK politinę linįję tei
singa, o praktinį durbę -patenkinamu.” Buvo labui nusiskusta Vilniaus uni
versiteto komjaunuoliu silpnu veikimu. Tačiau per dvejus metus nuo 176 narię 
skaičius pakilęs iki 403. Reikia neužmiršti, ’kad ir kandidatai į studentus 
turi pristatyti kompartijos utestaciję. Taigi, jau atrenkami studentui, bot 
ir iš atrinktųjų į komjaunuolius nedaug stojama. CK sekretorius Raguotis, 
antrasis sekretorius Rastaturovas.

. • Rektoriai

Pravda 1948.9.22. Vilniaus un-to rektorius Bučas, Kauno rektorius Kup
činskas, žemės ūkio akademijos - Mickis, veterinarijos akademijos - Cygas.

UŽSIENIO SPAUDgJ^
i • .....

^.įoĮįuvos A .Latvį joSi-Įfetįj osjĮcp rįklausonybė_;_osninis_siektinas 
tikslas

,*L a Orai x",Šiušiausias prancūzę Katalikę dienraštis, š.m.lapkri
čio 2 d, nr.pirmajame puslapy įsidėjo šį Franęois Roussel straipsnį "Balti
jos valstybių teisė gyventi”. Rašo;

"Apglušinti gigantiško ideologinio ir politinio konflikto, kuriame
; kertasi Rytui su Vakarais, Sovietu S-ga su JAV, komunizmas su Vakarę 

kultūra, ir ieškodami kokio nors sprendimo, kuris atslGgdytę tarp didžię' 
ję įtempimu bei išgelbėtų taikę, mos užmirštam, kad šalia rusę-anerikie- 
čię antagonizmo (tiesę pasakius, jis. vienus mus tedomina, nes jis domi
nuoja visus kitus) yru ir kitę drr.mę,: kurię aktoriai kad ir labai kuk
lūs, bot labui įdomūs.žibiom apie sunkę okupuotęję kraštę - Vokietijos,
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Austrijos, Japonijos - likimą. Goraižinomas skaudus likimus tautę, 
vadinamu sovietu satelitais0 Tačiau kas pagalvoja apis tragediją, ku
rią dabar išgyvena Baltijos valstybės, jau prioš aštuonoris metus 
ryšium su šlykščiuoju 195-9-1940 metą vokiočią-rusą susitarimu ištrin
tos iš pasaulio žemėlapioo”

Trumpais ryškiais bruožais priminęs Baltijos valstybių pavergimą ir ję 
dar tebetrunkančiu tragediją, "La Croix'* rašo:

"Visa tai primena savo memorandume, įteiktame Jungtlnią Tautą Tre
čiosios Visumos pirmininkui Evattui, įgalioti ckziliniai tą triją vai- ■ 
stybię atstovai; Estijos pop.Rei ir Moandi, Latvijos Mgr0Rancans ir 
p.Liopinš ir Lietuvos p„p„Krupavičius ir Sidzikauskas. Pagal juos - 
ir to ją žodžio niekas nepaneigs, nes tai perdaug tikra, - ję tautę 
bylu ypatingai liečia dabartinius Chaillot darbus, pirmoj eilėj kur 
reikalas eina apie žmogaus teises, genocidą ir pabėgėlius? Tikrai, 
kas paneigs, kad Sovietą S~ga niekina baltiečią asmens teises, kad ji 
nori tas tautas visiškai išnaikinti ir kad didelis skaičius pabėgė- 

. lią - garsiąją "DP" - dar tebelaukia Vokietijoj bent jau pakenčiamo 
gyvenimo?

Beje, baltiočiai jau nebe pirmąsyk kreipiasi į sąžinę tautę, pasi
rašiusią San Francisco Chartą. Pirmojoj Visumoj Londone ir New Yorke, 
po to 1947 n. lapkričio 6 d. antrojoj sesijoj jie tuščiai, prašė, k d 
būtą svarstomi ję skundai. Deja, tai, kas vadinama politinėmis realybė
mis, yra aiškiai galingesni už teisingumą ar bent padorumą. Tačiau, 
kaip sako 1948 m.spolią 23 d. memorandumo signatarai (tarp ję yra Mgr. ■ 
Rancans, Latvijos Centrinės Tarybos pirmininkas, dalyvavęs pastarajame 
•♦Bonne Presse" kongrese, kurio dalyviai jam sukėlė šaunias ovacijas), 
yra įrodymą ję teigimams patvirtinti, būtent, JAV paskelbtieji slapti 
dokumentai apie 1939-1941 n.n.vokiečią sovietą santykius. Tai tikras 
dviveidiškumo ir cinizmo paminklas.

Nors visko ir nebūtą galime sutvarkyti taip greit, kaip norima, ir 
nors kai kurio klausimai grynai politinėj plotmėj, suprantama, susi
duria su nepatogumo kliūtim, tai vis dėlto ar Jungt.Tautos negalėtą 
padėti pastangą dėl Baltijos pabėgėlią; duoti jiems statutą, sugru-' 
puoti juos tautybėmis, įkurdinti juos, jei galima, kraštuose, kur jau 
yra gausios ją tautiečię kolonijos (JĄV, D.Britanijoj ir Dominijose, 
lotyną Amerikoj), aprūpinti ją religinius ir švietimo reikalus, žodžiu, 
grąžinti ją buičiai žmonišką prasmę. Štai programa, kuri tuoj galėtą 
būti realizuota.

Tatai, be abejo, neturėtą užtrįnti politinię principą, būtent, kad 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybė pasilieka esminis siek
tinas tikslas..

‘ 3^^įukjjwnaįkįnįnas_BnįtįJlįos_kruŠtuose

"Basler Nachrichtcn" (1948.IX.15) įsidėjo plutą "Bal- 
tious" pasirašytą, daugiausia oficialiais tarybinės Latvi j o s duome
nimis pagrįstą pran-šiną, iš kurio matyti, kad ryšium su Tito ir Gonulkos 
skandalais išryškėjusi visuotinė sovietę ofenzyva 
prieš ūkininkus satelitinėse valstybė- 
s e su nepalyginti didesniu aštrumu ve
dama B a 1 t i j o s.- k r a š t u o s 6. §oychozaį kaip palyginti ne- 
rentabilingos verslovės nėra valstybės yputjngai" skatinami ir tesudaro 
apie 10 o/o susoviotintą ūkią; pagrindinis dėmesys skiriamas kolcho
zams, į kuriuos ūkininkai orčinmi ’’savanoriškai" dėtis ir kurią stei
gimą, be kai kurią taktinię sumetimą, kiek pristabdo pareigūną trūkumas.
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"B.N.* rašo*, ‘

"Perspektyvu, kad reikės palikti savo kad ir nažų, bot nylirių žo- 
nės sklypelį ir gyveninų leisti su visiškai svotinuis žnonėnis, norė
tai su nuskurusiais, išbadėjusiais, ligotais, nešvariais, utėlių už
graužtais ir tinginiais tarybinės Rusijos valstiečiais, Balti
jos kraštu ūkininkus Staniu į nevil
ties žygius: jie atsisako stoti į kolchozus ir apšaukiant

• "liaudies priešais" arba pereina pas partizanus, prieš tai dar sudogin- 
dani nanus ir sunaikindani inventorių. Ūkininkų pasipriešininas auga 
pagal sovietų spuudinų. Prieš kelis nėnosius so
vietai prieš savarankius ūkininkus 
pradėjo sistoningų nai kvi nino akcijų... 
Kiekvienas jai priešinusia ūkininkas ir net beženis apšaukianas "na
cių bendrininku", išvaroms iš sodybos, išvežonas arba uždaronas pasi
gydyti koncentracijos stovykloje, pav., prie Kišo ežero netoli Rygos, 
kur nordi tūkstančiai latvių ūkininkų... Didelės, nors dar 
gal ir ne didesniosios Baltijos kr aš- 
tų ūkininkų dalios jau nebėra tėvy- 
n ė j. Likusicns sovietai grasina atvirai ir kaskart aštriau. Visi lau
kia nasinlų doportavinų, ir pagal tai kiekvienas tvarko savo gyveninę." 

Tos naujosios sovietų akcijos pobūdžiui pailiustruoti laikraštis cituo
ja oficialių sovietų organų pasisakynus, iš kurių, pav., aiškėja,.kad "su- 
kolektyvintus" ūkininkas vistin anžiui pririšanas ne tik prie to paties kol
chozo, bot ir prie tos pačios darbo brigados, "kad trankytasis nekenktų 
darbo našunul". Rygos radijus 1948.VII.10 skelbė, jog "konunistai kiekvio- 
naiie kolchoze turi būti taip išdėstyti, kad galėtų sekti kiekvienų ūkinin
ko žihgsnį." Tas pats rūdijas 1948.VII.4: "Svarbiausia prienonč, panaudo
ta 1929 n. vykdant kolektyvininų Rusijoj, buvo didžiausių i š - 
naudotojų-buožių -klasės sunaikinina s... 
Gulų gale ūkininkai buvo pripratinti prie kolektyvinės sistonos. Taip bus 
pripratinti ir latvių ūkininkai. Latviai turi tai įsidėnėti..." Rygos ra
dijas 1948.VIII.30: "Anksčiau ar vėliau visi latvių ūkininkai turės susto
ti į kolchozus." 1948.VI.6: "Dzintars kolchoze Bauskės apskr* kartu 
gyvena šešios tautybės: latyįaix-rusaįi_gudąit čigo- 
nai..." Likusias dvi tautybes, kurių Ryg's radijas nošunlnėjo, patelkiu 

korespondentas* nongolai ir kirgizui.

"Basler Nachriohton" praneša, jog Tarpt.Raudonojo Kry
žiaus konferencijai Stokholno estų, latvių ir lietuvių konitetai įteikė ben
drų nonorandunų, kurifine nurodo, jog nuo 1940 netų Baltijos valstybės per 
okupacijas neteko 1.200.000 savo piliečių, ir prašo Tarpt.Raudonojo Kry
žiaus konferencijų - l.Ruud.Kryžiaus priežiūroj pravesti deportuotųjų nau
dai drabužių ir naisto produktų rinkliavų, 2. bandyti voiksningonis 
priennnėnis sustabdyti tolinosnius deportavinus iŠ Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ir 3. pasiųsti savo atstovus į deportuotųjų buveines - kalėjinus, 
koncentracijos stovyklas, anglies kasyklas, pranonės bei žeilės ūkio įno- 
nos, kad išdalintų drabužius, skalbinius, batus, vaistus ir naisto produk
tus.

Italų katalikų tologranų agentūra CIP savo kasdienlniane žinių biule
tenyje, kurį gauna visi italų laikraščiai ir kuriuo plačiai naudojasi ir 
užsienių katalikų spauda, duoda apsčiai pranešinu iš Lietuvos ir apie Lie
tuvos bylų. Pav,, 1948.X.21 CIP pranešė apie lietuvių partizanų orgoniza-
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ei jų, veikimų ir kovon tikslas ir apie sovietu karinius pasirengimus Lie
tuvoj* XO28 davė esminguosius duomenis ir plačias ištraukas išSLietuvos ka
taliku laiško Sv.Tėvui. Tųpat dienai CIP painformavo apie sovietu bandymus 
užuolankomis išgauti iš Vakaru valstybių Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių prijungimo prie Sovietų S-gos pripažinimao Toliau, CIP pranešė.,apie 
lietuvių partizanų atvykimų į. Vakarų Europų, kur jie

"egzilinei Lietuvos vyriausybei perdavė Lietuvos katalikų.laiškų Popie
žiui, dokumentus, kuriais lietuvių tauta reiškia pasitiksimų egzili- 
nei vyriausybei, įvairius lietuvių partizanų vadovybės ak<us apie sovie
tų žiaurumus Baltijos kraštuose, svarbių pranešimų apie gyvenimų tuose 
kraštuose ir daug nuotraukų apie sovietų pasiruošimus prie;Baltijos; 
Minimąjį Lietuvos katalikų laiškų ypač plačiai atreferavo italų katali

kų laikraštis "L’Ora dell® AZione* X.21, pacituodamas svarbesniųsias j© 
vietas* Tas pats laikraštis įsidėjo ir CIP pranešimų apie lietuvių parti
zanų atvykimų bei jų atneštas žinias,.

"Il Corriere di Novara” per kelis numerius leidžia serijų William 
Mitchel pranešimų apie Lietuvio Straipsniai dedami pirmame puslapy didžiu
le antrašte; "Sensacingi dokumentai} Kalbu Lie
tuva? Prie straipsnių dedamos lietuviškos nuotraukos.

VĄĮČĮŲLAĮTĮ^ĮTĄįŲ^ JAUNIMO ...gURNALE

Italų katalikų mokyklinio jaunimo žurnalas "L’Amicio della Giovantft* 
1948.X.1 Nr,43 įsidėjo A.Vaičiulaičio novelės "Popiežiaus paukštė* verti
mų su trumpu Vaičiulaičio kaip rašytojo.’-', lietuvių neoklasicizmo atstovo ' 
apibūdinimu. Novelų išvertė V.Mincevičiusa

BĄLTJ.N^įJĮNĮMAS

"H a a g s c h o Post”, oiaKdų savaitraštis, pagal "Die - Tat1’ 
1948.10.14.)

Sovietų Rusija, kuri rus^-vokiečių sutarties dėka 1948 m.Bultijos val
stybes galėjo išbraukti iš žemėlapio,, jau seniai darbuojasi, kad lietuvius, 
latvius ir estus kaip tautas panaikintų. Tom tikslui organizuojamas ne tik 
"tautų pakeitimas"5 deportuojant baltus į vidurio Rusijų, o rusus vežant 
prie Baltijos jūros, bet taip pat varoma gyventojų (populiacijos) politika, 
turinti savo kilmų tiesiog iš mongolų viešpatavimo laikų viduramžiais., \

Sovietai išleido Baltijos kraštams naujus santuokos ir skyrybų įstaty— 
mus. Pagal šituos įstatymus santuoka išardoma;, jei vienas iš partnerių pa)* 
bėgo į užsienį yt atsisako grįžti iš tremtinių stovyklų Vokietijoj. Pasi-i 
likęs partneris įpareigojamas galimai greičiausiu laiku vėl susituokti. Fak
tiškai čia yra veik vien moterys,-.kurioms šit'a priverstinė santuoka gresia.

žinoma, tuo būdu duodama jom dar viena galimybe pabandyti susigrųžinti 
savo vyrus iš užsienio. Tačiau jos negali vyram pranešti, kas atsitiks su 
jom, jei jie atsisakys grįžti. Rusų įstaigos, aplamai, nelaukia, kaip vy
rai į šituos motorų kvietimus reaguos, nes šitais kvietimais vien siekiam|a 
tom tikrų skaičių baltų suvilioti grįžti, o ne išsiskyrusias poras vėl 
sujungti. Naujosios gyventojų politikos tikslas - sudaryti mišrias šeimas. 
Tuo būdu kiekvienai moteriai, pagal šį įstatymų bolševikinių įstaigų iš- . 
skirtai, pristatomas naujas kilęs iš Mongolijos ar centrinės Azijos vyras.' 
Naujasis vyras drauge su moterimi perina ir senosios šeimos turtų, kurs 
jam perduodoHas - nota bene - kaip valstybės nuosavybė. Tuo keliu bolševi
kinės įstaigos pasiekia du tikslu; pirma, baltai sumaišomi su azijatais 
taip, kad po vienos ar dviejų generacijų jokių baltų nebebūtų; antra, bal- 

•,tų kraštai greičiau soyiutizuojami«
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Daug motery, verčiamą antrosioms vedyboms (daugumas tos, kurios neturi 

mažą vaiku) tuo tarpu pabėga i miškus, kad prisijungtu prie partizanę. Mat, 
tuose didžiuose miškuose, kurie tęsiasi nuo Latvijos ir Lietuvos per Gudi
ją iki į Šiaurę nuo Ukrainos stepią esančią, balą sričią, dar vis gyvena tūks
tančiai partizaną. Šitie "miško, bėgliai” yrą puikiai organizuoti ir likusią 
baltą bei į pietus nuo šią mišką gyvenančią lanką pagal galimybes remiami. 
Ją pajėgumo ir organizacijos talento geriausias įrodymas yra tas faktas, 
kad jie, nežiūrint siaučiančio teroro, pajėgė sukurti didžiuose1 miestuose, 
kaip Vilniuj, Kauno ir Rygoj pasipriešinimo grupes. Be to, jie leidžia ne- 
legolą savaitraštį "Laisvės Varpo" vardu.

rtKonęentrąciuosc"
7 ” - ' .

Austrą "T i r o 1 o s N a o h r i c h t e n* tokia antrašte rašo aplo 
Sovietą kariuomenės pasirengimus eventualiam puolimui. Pirmiausia pažymi, 
kad sovietai Vokietijoj laiko mažiausiai apie 250.000 rinktinės kariuome
nės su moderniausiu apginklavimu. Okupaciniam tikslam tokio kiekio nerei
kią. Kariuomenės išdėstymas esąs nukreiptasis vienos pusės, į Elbės žemupį, 
su Hamburgu, kaip vartais į šiaurės jūrą, ir iš antros pusės, į Schleswig- 
Holstein su Kielio kanalu boi Jutlandija ir Skagerrakūi Būdinga esą, kad 
rusai Vokietijoj laiko apie 60,000 jūrininką, Jie atlieka kaip tik manev
rus eventualiom pasiveržimui- pro sąsiaurius. Didžiausias čia vaidmuo tenka 
sovietą povandeniniam laivam, £urią jie jau turį per 200, o ją dabartinė 
produkcija pakelta 40 o/o. «

"Ją statybos ir operaciją centrai daugumoj yra Baltijos erdvėj, būtent 
Kaliningrade ir Rygoj".Šis įtartinas sovietą aktingumas neniribojąs Vakarais 
-.-jis vyksta ir rytą Baltijos rajone. Skandinavija patenka į strateginį ka
tilą. Remiantis patikrintais pabėgusią baltą ir vpkiečią pranešimais, so- . 
vietai tiesiog forsuotai stato karinius didžius įrengimus,- kurie gilumon 
išdėstyti Baltijos kraštuose. Ypač rengiami aerodromai (didžiumoj požemi
niai) ir munioijos sandėliai. Salia to plačiu mastu statomi strateginiai 
geležinkeliai ir autostrados. Tiem darbam prievarta rekrutuojami divili-

■ niui gyventojai, net moterys. Kalbant smulkiau, minima, kad 3-5 km. pajū
rio juosta evakuota ir iš dalies masiškai kariuomenės pripildyta, Taline

• esančios sutrauktos didcįės pėstininką ir tanką pajėgos, Parnu (pietą Es
tijoj ) yru įrengti du dideli aerodromai ir raketoms kelias, prie Kauno ke
turi požeminiai benzino sandėliai, o rytą Lietuvoj (prie Vilniaus ir Ly
dos) yra pastatytos iki šiol didžiausios sovietą oro bazės.

Laikraštis baigdamas doro išvadą: Raitijos sritis karo atveju būsianti ;
• pirmu ir svarbiausia sovietą armijos žygio erdvė,

■' ■ -

I
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Šveicarų laikraštis ifcfili'ruoja Sniečkų*.

"Vaterland", šveicaru kat.laikraštis, iš "Pravdos" paskelbtų Sniečkaus 
' ir jo latviškojo kolegos Kalnberzinš pranešimų apie derlių Lietuvoj, 

ir Latvijoj mokamai atseka pagrindines tų kraštų sovietinimo guires.
"Sniečkus mini' (rašo "V."), kad tarybinė valstybė' iš dvarininkų - 

kurių ten iš viso nebebuvo! - ir buožių atėmė iš viso 659.000 ha ir iš
dalino " smulkiesiems bei vidutiniams valstiečiams.” Tai sudaro 
veik 15 proc. visos dirbamos žemės... Ma
tyt, į tų plotų neįeinu gausių pabėgėlių ir pirmosios bolševikų okupa
cijos metu deportuotųjų sodybos. Kas atsitiko su buožėm, kai iš jų biiyo 
pagrobta žemė, kaip jie buvo "likviduoti kaip klasė", Sniečkus nutyli.. 
Tačiau jis leidžia įžiūrėti, kaip ėjosi laimingiė- 
siems apdovanotiesiems. Šių metų pavasarį ir vašu-’ 
rų ypatingai stipriai "globotas" kolchozų sudarymas. Sniečkus nemini per
einamosios stadijos, kuri liaudies demokratijos kraštuose įterpiama "sa
vanoriško suvisuomeninimo" šūkiu; kadangi Baltijos kraštų gyventojai 
dėl sovietų režimo jau seniui nebeturi jokių iliuzijų, partija gali iš
siversti ir be tokių fikcijų... Vien praeitų pavasarį Šiaulių apskrity

■ • . 900 ūkių, sublokštu į 32 kolchozus. Tokiu būdu 900 s m u-1 k i\ų ū k i- 
ninku šeimų neteko... savo sodybų ir 
praktiškai dirba kaip b er n a i k o lėk t y - \ » 
v o vadovybei, kari yra riebi beneficija partijos bonzoms." 

Toliau "Vaterland" aprašo, kaip privatūs ūkininkai nepakeliamom pyliavom 
subankrutinami, privaromi prie budo ir priverčiami dėtis į kolchozus, o 
neišpildų labai trumpų pyliavų terminų dar apkaltinami ir sabotažninkais. 
Taip ūkinio- Lietuvos susovietinimo ratas ir užraukiamas.

"TautoS-apsisprendžiU-pačios,.."

Tokia antrašte įdėtas straipsnis apie Lietuvą rom?miškOsios Šveicarijos 
meno bei literatūros žurnale "Vįe1_arti_citė" (1948 m.No.3). Žurnalas 
liuksusinis, su rimtais bendradarbiais?"puikiomis'iliustracijomis. Ir šis 
penkių puslapių stripapuoštas lietuvaitės verpėjos ir V.K.Jonyno "Metų" ' 
Iliustracijom. Straipsnyje iškeliama ne tiek Lietuvos politinis, kiek seno
vės religinis,.© po. to palaipsniui.kultūrinis gyvenimas (literatūra, menąs, 
švietimas, tautodailė). Epilogui, paimama lietuvių tautos tragedijos pavaiz- 

, davimas šio kuro motu. . ■ v ■
. 'Straipsnis parašytas patraukliai ir su simpatija nelaimingai tautai, :

. "National-Zcįtung", Basel, 1948.IX.22. Laikraštis pasiremdamas švedų 
spauHoš'pranonimais, pavaizduoja Baltijos kraštų ūkininkų luomo 
tragiškų likimų* - , .

Bolševikai, pradėjų '1940 m. nuq "Žemės reformos", dabar brutaliai, ver
čia ūkininkus sueiti į kolchozus. "Ūkininkai, kurio atsisakinėja primidėti 
prie kolchozų, komunistinės spaudės ir rusų radio buvo pavadinti k r a š - 
to i š^d a v i k a i s. Visa eilė ūkininkų pramatydami, kad. praranda 
namus i> žemų, griebėsi d o s p d|r a č i n i ų žygių. Jie sudegino 
savo ūkius, sunaikino visas darbo i priemones ir perėjo įpartizanusP 
Dabar vedama sisteminga dar likusių laisvų ūkininkų naikinimo 
akcija: išvejami iš ūkių ir deport u o j ami tuojau į 
Rusiją ar laikinai kišami įkon’o.en t racijos stovyklas. 
Viena iš tokių stovyklų yra netoli Rygos, prie Kišo ežero. .'

J kolchozus suvaryti ūkininkai' "nogali be leidimo nei kolchozo, nei jo 
kurio skyriaus palikti", - sako 1948JVIIJ7,- rusų ministrų tarybos pri-
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lutasis dekretas* ’’Tuo būdu, - pažymi šveicaru laikraštis, - kiekvie
nas Baltijos ūkininkas amžinai pririšamas prio kurio kolchozo. Praktiš
kai tai reiškia rusiškosios baudžiavos atstatymas; 
kolchoznikai būtinai turi įvykdyti jiems paskirtu darbę, o. tie, kurio 
apsileidžia savo pareigose, traukiami į tais mę... Kiek
vienam kolchozo komunistai taip paskirstomi, kad jie galėtu šokti visus 
ūkininku žingsniusi

Laikraštis cituoja tokį š.n.rugpiūčio 30 d. Rygos radijo prunošinęj 
“Anksčiau ar vėliau visi-Latvijos ūkininkai turės sueiti į kolchozus?

Tuo būdu."Baltijos ūkininku tragiškasis likimus yra galutinai už a n t - 
s p u u d-u o t a s»* ; - •’ '

Tašiau šveicaru laikraštis draugo pažymi, kad
!*su šituo didėjančiu spaudimu ir Baltijos gyventoją p a s i p r i o Š i- 
ninas sustiprėjo. Yra susiorganizavęs plačiai išsišakojęs 
rozistonoinis sąjūdis. Baltijos partizanai, pasidalinę į mažas grupes, 
kovoja tankiuose miškuose žūtbūtinę kovę • prieš rusiškuo
sius prispaudėjus“ - • ■ •

t23£XŽ2ąęįąĮĮ_itąįę_Įnfornagija_aple_Liatuvę 
“§2£llžl2_Ž22KJ22Ž2£i2”» konfidencialios informacijos biuletenis, 

skirtas vadovaujantiems itulę;ir Vatikano sluoksniams orientuoti, pradėjo 
duoti infomaolję apie naujausią padėtį Lietuvoj. X.28 biuletenis pateikia 
žinię apie okupacines sovietę pajėgas Lietuvoj.

Novaroj nuo spalię 13 ligi lapkričio 14 d. vyko italę religinio mono pa- : 
rodą (Biennale dTArte 3acra), globojama vietos vyskupo J. E.MonsįLcoiic Osso- 
la, Tarp tos parodos garbės globėję buvo T.En.kard.Fossati, Torino ..arki
vyskupas, ninistorijd. Gtonolla ir Polla ir kiti aukšti asnena. L i e t u v a 
parodoje turėjo s p o c i a 1 ę s k y r i ę, Visa eilė 
italę laikraščię, daugiausia katalikę, tos parodos proga parašė apie liotu- 
vię skyrię,^ liotuvię menę aplamai ir apie pačię Lietuvę bei jos problemas... 
Aprašydami parodos atidarymo iškilnos laikraščiai šalia* aukštęję dalyvię. 
paminėjo prof.Mucevičię ir kitus Romoj esančius lietuvius menininkus, "cor- 
rioro di Novara” įsidėjo Sofijos Pacovičienės "Pasaulio sutvėrimo* repro- 
dukoiję, o parodos apžvalgininkas, keliais sakiniais apibūdinęs lietuvię 
skyrię, priminė, jog ypatingo dėmesio verta Rūpintojėlio skulptūra. To pa
ties liikraščio sekmadieniniame priede spalię 24 d, lietuvię skyriui pas
kirtas visas puslapis, kuriamo įdėtas platus J.F.Maciaus straipsnis, Tano 
pateikiama pagrindinię žinię apie Lietuvę, jos istorija,ir dabartis ąuriš- 
ta su lietuvię mono charakterio susiformavimu; užsiminta ir apie -lietuvię ’ 
tremtinię gyvenimo sęlygas. Rašė, be kitę, ir "L’Italia",*L’Azįonę^.» 
Lietuvię skyriuj buvo išstatyti V.K.Jonyno, A.Melniko, S.Phoeviffionės- ir 
P.Vaškio kūriniai. "Corriorc di Novara* pažymi, jog paroda surengta V. Min
cevičiaus rūpesčiu.

Lietuvos byla, Italijoj ypatingai išpopuliarinta rinkinę kompanijos me
tu, dabar kartas nuo karto primanoma laikraščię vedamuosiuose bei polemikoj 
(kr.dem. "II Popolo", "Il Quotidiono"), Lietuvos tragedijos pavyzdžiu jau 
operuojama kaip italę visuomenei gerai žinomu dalyku - užtenka vienos kitos 
eilutės visoms su Lietuva susijusioms asociacijoms atgaivinti.

"30_dolGrię_į_sąyaitg_-_ir_įaisyė* ”
"The American Yfoekly" vlsę puslapį paskyrė gen.Kerniaus pasakojimui apio 

save ir Lietuvę, Pasakojimas parašytas anerikiočię nasię mėgstamu stilium
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a la; "Aš, ministoris pirmininkas, buvau kaip žvėris vaikomas po savo tė
vynės girios...” Iliustracijoj - piešiny gon.Cemius pavaizduojamas civi
liškai apsirengęs, be^aklaraiššio, bebėgęs per kronus,1 už kurię matyti pri-. 
durnais besivoję kareiviui su atkištais durtuvais. "Rusai gali pasilaikyti 
nano juostus, nedalius ir diplonus”, baigia gon.&crnius. "Amerikoj aš turiu 
laisvės laimę."

yslSž^šs^firlvaio^endradarbiauti^Lįstuvog^įeisį^atstat^ne
Po žinono Lietuvos pasiuntinybės veiklos sustabdymo Buenos-Aires (Argen

tinoje), dr.K.Graužinis persikėlė į Urugvajaus sostinę Montevideo, kur jau 
prieš dvidešimt metę yra susitelkusi nedidutė lietuvię-išeivię kolonija. 
Nors mūsę išeivię skaičius Urugvajuje yra keturis kartus našesnis kaip Ar
gentinoje, tačiau malonu konstatuoti, kad jis. yra ten kompaktiškesnis, veik 
visa dešimtis tukstančlę lietuviu gyvena Montevideo priemiesty, Cicero, 
ir paąįane Montevideo miesto, ir tik labai nežymiai tėra paliesti vadina
mojo, "komunistuojančio" elemento prienaišę. Tiesa, intoligontinię jęijėgę 
pradžioje Urugvajuje buvo labui maža, todėl didelio lietuviško velkino’ ir 
negalina buvo laukti,, nes seniau pus mus gbl ir neganėtinai buvo rūpinamasi 
išeiviais, kartais net savo konsulato neturint tuose kraštuose, kur masę 
žmonės plūdo jau iš nepriklausomos Lietuvos dešimtinis tūkstančię. Todėl 
dabar malonu konstatuoti, kad, vps tik keliolikai mėnesię tepraėjus po mū
sę pasiuntinybės iš B. Aires perkėlimo į Montevideo, Lietuvos reikalas su
rado dabartinėse sęlygose budę pasireikšti, kad ir tokioj Uragvajiočię - 
Lietuvię kultūrinėje Sąjungoje, kurios dėka mūsę reikalas protarpiais pra
byla tenykštėje spaudoje, Urugvajaus visuomenei primindamas padarytę ir tė- 
bedaromę Lietuvai ir. jos žmonėms didžiausię skriaudę del bolševikę pritirto. 
Didžiausias Montevideo (Urugvajuje)■dienraštis "EL DIA" spulię mėn. 13 d. 
įsidėjo labai’ platę Uragvajiočię - lietuvię Kiiltūrihės demokratinės Sę- 
Jungos pirnę notinię sukaktuvię aprušynę, kur| Šia norime bent santranke- . 
je atpasakoti. -

Jau pats faktas, kad "EL Diu” aprašomame minėjime dalyvauja tokie žymūs 
Urugvajaus rašytojai, k.u., dr.Cruz Goyenola ir profesoriai Dptti ir Reinu 
Reyes, pagarsėję savo knygom apip Sov.Sęjungę, daug pasuko. Be rašytoję, 
fiokslininkę, politikę, .buvo, visu eilė iv kitę Montevideo laikraščię atstovę* 
kurie gražiui ir nuoširdžiai atpasakojo visus. Sęj'Urigos notinię iškilmes. 
Be kitko laikraščiai įsidėjo ’’Laisvė j o esančię lietuvię Manifest ę" del So- 
viotę Sęjungos smurto prieš Liotuvę. Čia mos pacituosime vienę-kitę to ma
nifesto mintį, kaip kad Jos užfiksuotos Montevideo spaudoje.

"Pasaulinė taika glaudžiai susijusi su teisingumu, kurs siejasi su 
Lietuvos ir kitę kraštę, osančię panašiose sęlygose, padėtini. "Pasi
priešindama užpuolimui, no vien kaip teisėtai gindamosi, kiek pasireikš
dama kaip tarptautinis veiksnys, suinteresuotas atstatyti telšiškę pu- .• 
siausvyrę, smurtu pažeistos teisės, Lietuva yra teisi. Ir kitos tautos 
ir valstybės privalo bendradarbiauti šitano toisię atstatyme, kurs bus 
pasiektas tik atstačius Lietuvos politinę nepriklausomybę ir jos terito
rinį vionalytiškunę, remiantis Žonovos protokolu, išreiškiančiu tikrę 
nuuję teisinę sęvokę, pasak kurios kai valstybię sęjunga būtę verčiama 
panaudoti Jėga prieš agrosorię, Jokiu atveju ji negalės pažeisti teri
torinės neliečiamybės-nei kėsintis | politinę nepriklausomybę, peš tuo 
pačiu būtę užsitraukiamas tarptautinis nusikaltimas. Jeigu ši nauja tei
sinė sęvoka taip aiškiui nusako agresorię, kaip gi daug daugiau garan- . 
tiję tarptautinės santvarkos apsaugojimui bei išlaikymui privolėtę būti 
užtikrinta užpultajam..." . ■ ,

Pacitavęs manifestę, laikraštis duoda suglaustę .nepriklausomos Lietuvos 
ekonominio, .kul tūrini o~_ir socialinio gyvenimo apžvalgę, pasigrožėdamas pa- 

srityse-.-^-.
* . t
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Toliau "EI Dia" įsideda d-ro K.Graužinio, matyti, paskaitytos kalbos 
tekstu ištisai, kur paduodamos vėliausios žinios iš gyvenimo sietuvoje.Čia 
skaičiais pailiustruoti lietuviu trėmimai, pradedant 1941 m.birželio 14-21 
d,d. ir baigiant šiy mėty nauja tremimy banga, laikant, kad iki spully mėn. 
š.m.deportuoty lietuviy skaičius siekia per 120.000 žmoniy.

Didžiausiu pasipiktinimu Inikraštis aprašo bolševiky pasityčiojimy iš 
pngrindiniy žmogaus teisiy, ryšium su nauja prievarta dėl priverstinę. vai
dyty šukutėjunais iš Ryty... paminimus Baltijos tauty įteiktas UNO skundas 
dėl bolševiky tebevykdomo užimtuose kraštuose genocido, kurs iki Šiol buvo 
tik "balsas tyruose šaukiančio."

Padėkojęs Ur.igvajaus spaudai.už jos lojaly ir nedviprasmišky mažyjy 
tauty teisiy gynimy, d-ras ,K« Graužinis savo kalboje pareiškia viltį, kad 
sekantis Uragvajiečiy - Lietuviy Sąjungos minėjimas įvykty jau po laisva 
vėliava, kuriai iškilti jau dabar pradeda atsirasti aiškesnly duomeny, kai, 
pasaulis, pagaliau, pradeda suprasti ir įsisymoninti tikry pavojy tautom^ 
kylantį iš bolševizmo puoselėjamy tiksly dominuoti visame pasaulyje. >

Antroji minėjimo dalis praeina draugiškuose, pasikalbėjimuose prie puo
duko kavos, paruoštos malonios numy šeimininkės.

Prof.Dr.Pranas Padalskis nuo šio rudens semestro pradėjo skaityti Detroi- . 
to universitete, ekonomikos fakultete, kaip "Assistant Professor." Kai ku
rio Detroito laikraščiaij pranešdami apie jo paskyrimy, įsidėjo jo nuotrau
ka, pažymėdami, kad prof.Padalskis vadovaujamai dalyvavo lietuviy tautos 
rezistencijoje prieš soviety ir naciy okupuoijy. Ta proga laikraščiai užsi
mena ir apie ddbjirtinę Lietuvos padėtį.

GLOBĖJŲ IR DRAUGŲ . ,
AKCIJA . . ’ • ’

Škotiškojį^Europos^Laįsyės^Lyga^reįkaįaują
' . : - .išlaisvinti Baltijos -tautas *

*• t • . * • , ;

Škotiškoji Europos Laisvės Lyga pastaruoju motu pasiuntė.du raštus - vie
ny D.Britanijos ministerial, pirmininkę! C.R»Attleeį antry Jungt.Tauty Visu
mos pirmininkui H.V.BVattuR ' ‘ • ... •

Garbingajam C.R.Attlee, . r -
Idinisteriui Pirmininkui, ‘ • ■
10 Downing Street, • ' ' :
London S.W. . • • . . .

Susirinkime, kuris buvo sušauktas spolly 13 d. Edinburge, škotiškoji 
Europos Laisvės Lyga visais balsais priėmė šia rozoliuoijy:

Lyga kreipiasi į Jo Didybės Vyriausybę, kad baty padarytas galas pra
gaištingai soviety glostymo ir -kompromisy politikai, kurios pasėkoje veik 
pusė Europos pavergta, o likusioji pusė gyvena siauby. Lyga reikalauja vy
riausybę vesti politikę, kuri moraliai vadovauty ir drysinty pavergtysias 
tautas, kuriy didžiulė dauguma tetrokšta gyventi laisvėj nuo baimės ir nuo 
svetimyjy viešpatavimo.

Lyga reikalauja Vyriausybę išvien su visomis laisvę branginančiomis 
tautomis tuoj imtis priomoniy, kad Rusija grįŽty į savo prieškarines sienas 
ir gryžinty visas aneksuotas bei okupuotas teritorijas, tarp jy Ukrainy,
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kuries sudaro Vakarų 'Europos dalį.

Lyga taip put pabrėžia, jog taikai gyvybiškai reikšminga, kad Baltijos 
jūros kontrolė tuoj būtų gražinta Skandinavijai, Suomijai, trims Baltijos 
valstybėms ir Lenkijai; sovietinė tos jūros kontrolė yra pistoletas, nutai
kytas į mūsų krašto širdį.

Lyga nori atkreipti Vyriausybės dėmesį į tai, kad mūsų kraštas, pripažin-” 
damas vadinamųjų Curzono linijų kaip rytinu Lenkijos sienų, patvirtina šlykš
tųjį vokiečių-rusų.1939 m.paktų, kuris untrųjį pasaulinį karų padarė galinu ; 
ir kartu neišvengiamų; tuo būdu mūsų kraštas pasidarytų tų dviejų agresorių ' 
bendrininkas.

Lyga taip pat nori ko įsakmiausiai priminti Vyriausybei, kad Rusija sis- 
toningai ir sąmoningai naikina estų, latvių ir lietuvių tautas, ir žmoniš
kumo vardu jų reikalauja imtis reikalingų priemonių, kad šis baisus nusi
kaltimas tuoj put būtų sustabdytas.

■ (Pas*) Tarybos Pirmininkas.

Garbingajam H.V.Evatt, LL.D.’
Paryžiuj

Susirinkimo, kuris buvo sušauktas spalių 13 d, Edinburge, Škotiškoji 
Europos Laisvės Lyga visais balsais priėmė šių režoliuoijųr

ŠKOTIŠKOJI EUROPOS LAISVES LYG** nori atkreipti dėmesį į tai, kad dėl 
nuolatinio Sovietų Sųjangos glostymo ir kompromisų politikos, lygiai kaip 
ir dėl nebuvimo griož/tuno to krašto vyriausybės atžvilgiu veik pusė .Euro
pos buvo pavergta, o likusioj viešpatauja teroras ir. baisus skurdas, o taip 
pat klaikus ir vis d Įdėjus, mirtingomis. • ■ •

ŠKOTIŠKOJI EUROPOS LAISVES LYGA prašo, kad Jungtinės Tautos pareikalautų 
Rusijų pasitraukti į savo prieškarines sienas iš visų Europos kraštų, kuriuos 
ji yra visus ar iš dalios užėdusi, aneksavusi ar kontroliuoja, ir iš Ukrai
nos, kuri yra taip pat Vakarų valstybė. Kol tai nebus pasiekta, nebus lais
vės nei nuo baimės, nei nuo chaoso, o sovietų machinacijos, kol jio turės 
kad ir mažiausių atsparos taškų Europoj, nuolat ir tiesiogiai grasins taikai.

LYGA ųori pabrėžti, jog neteisinga ir not neįmanoma tremtinius įkurdinti 
kariame nors svetimumo krašte, ne jų tėvynėj* Vienintelis įmanomas ir galu
tinis tos sunkios problemos sprendimas būtų išlaisvinti jų kraštus nuo tero
ro, kad tremtiniai galėtų į juos grįžti ir, Jungtinių Tautų padedami, juos 
nutoriotus atstatyti. . . t

LYGA nori ko įsakmiausiu būdu atkreipti Jungtinių Tautų dėmesį į sovietų* 
sųnoningni ir sistemingai vykdomų krikščioniškų, taikingų ir kultūrinių 
estų, latvių ir lietuvių tautų naikinimų. Ji prašo Jungtinas Tautas imtis 
skubių priemonių tioms baisumams sustabdyti ir reikalauti, kad į tas valsty
bes būtų laisvai įsileisti stebėtojai, kurio padėtį ištirtų.

(Pas.) Tarybos Pirmininkas

"Vėl vaikščiosiu po Nepriklausomos Lietuvos Laisvės Alėjų.”
Skotų Europos Laisvės Lygos?pirmininkas John S.Stewart yra vienas iš 

veikliausių Lietuvos draugų. Jis mūsų ir visų Baltijos kraštų bylai atsto
vauja savo redaguojamame žurnalo ”To-day’s World* ir nuolat rašo mūsų-rei
kalais įvairiuose britų laikraščiuose. Įvairiomis progomis jis Lygos vardu 
siunčia raštus bei memorandumus aukštiesiems pasaulio politikos bei viešo
jo gyvenimo vyrams. Prieš kiek laiko jis įspūdingai suredaguotais raštais 
buvo kreipusis į JV valstybes sekretorių. Marshallį ir Lambeth konferenci
jos pirmininkų Canterbury arkivyskupų {anglikonų). Lietuvių Informacijos 
Tarnyba ta proga jam pasiuntė padėkų ir pasveikinimų ir gavo iš jo šį š.m.
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rugsėjo 21 d. datos atsakymę;
’’Mielas prof .Brazaiti, »
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsę itin malonę rugpiūčio 25 d.laiškę, kurį 

kę tik gavau.
A3 Lietuvą puikiai pažinau, giliui pamilau tę kraštę ir tautę, ir didžiai 

gėrėjaus matydamas, kaip lietuviai dirbo, kad savo kraštę padarytu klestin
tį.

A3 esu visiškai tikrus, kad Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausom ir 
kad Rusija turi būti ir bus išvyta iš Europos, jeigu iš viso norim, visons 
tautom gražinti laisvę nuo baimės ir saugumę. Aš taip pat tikiu, kad So
vietu S-ga bus suskaidyta į kelias valstybes; ji per didelė, net jeigu ji 
būtę civilizuota šalis.

Ypačiai Baltijos jūra vėl turi patekti į. mažesnięję Baltijos valstybių 
kontrolę. Jg žinioj toji jūra buvo laisva visan pasauliui ir negalėjo būti 
ir nebuvo uždaryta. Dabar Rusija ję gali uždaryti bet kuriuo nonentu, ir 
ji gali būti - u3 nanau, kad ir yru - bazė Vakaram pulti, - didžiausias 
pavojus Britanijai, Kanadai ir Amerikai, .

Net senas būdams aš d-ar tikiuos ir laukiu, kada vėl gulėsiu vaikščioti 
po laisvas ir nepriklausoms Lietuvos Laisvės Alėję. Lyga ir aš ton tikslui 
pasiekti padėsiu kiek tik įmanydami. <. «<- •. . , •

Dar kartę dėkoju ir viso geriausio linkėdamasj lobu • .
nuoširdžiai Jūsę * k

• John 8.STEWART

. £>u^^82įįSS'S_&i5tį-Komįtętuįx ję_sįekimai_troritiniam_>2udčti
Lietuviam tremtiniam daugiau girdėtus yru Pabėgėliam Ginti Komitetas, • 

csęs New Yorke, To komiteto akcija už D.P. bįliuus priėmimę buvo didžiai’ 
vaisinga, . ■ . ■ ,

Jau kuris laikas, kaip tas put rūšies Komitetas įkurtas ir D.Britani- 
joj bei Italijoj.

Pabėgėliam ginti komitetus organizuoja tremtinię padėtimi susirūpinę 
atitinkamu kraštę asmens* Kad 3ię konitetę įtaka kruSio vyriausybėm būtę 
efektingesnė, paprastai ję priešaky stengiamasi pastatyti žmonos, turin
čius didelę įtakę krašto politinėse sferose, Pvz,; JV. Komiteto garbės 
pirm, yru Ch.Poletti, pirm. - žinoma Dorothy Thompson; 2) Italijoj garbės 
pirri. - Benedetto Croce, pirm. - 3. Bonomi. Tuo pat keliu nuėjo ir D.Bri- 
taniju. Jos Pabėgėliams Ginti Komiteto priešaky pastatytus buvęs užs.roik. 
min,lordas Halifax, toliau - garsusis D.BritoniJos socialinio plano auto
rius min,lordas'Beveridge, eilė parlamento narię, rašytoję (Vernen Bart
lett, H.Nickelson, Miss Robooa West). D.Britunijos pabėgėliams ginti komi
tetas ypač susirūpinęs tremtinię įkurdinimu. Jis laiko, kad tremtinię pro
blemos sprendimo reikalauja jau pats Vakarę Europos žaizdę gydymas, užsi
motus per Murshallio pienę. Tremtinię problema yra dalis Europos pokario 
nogorovię, kurias reikia išspręsti,

Tam tikslui Komitetas užsimojęs surinkti pupildomę lėšę tremtinię įkur
dinimai, nes I.R.O. tail reikalui skiri mę sumę nepakan/ka. Komitetas noro- 
tę surinkti per du metus nuo 20-50 mil. anglę svarę (S 00-200 nil.) kasmet 
papildonę lėšę. Jis siekiu, kad šio fondo sudaryme dolyvautę visas Euro
pos ūkio atstatymo organizacijoj esančios valstybės. Tam galčtę, pvz., 
skirti po 1 o/o gaunamos iš JV. pašalpos. Savo keliu J,V.vyriausybė turėtę 
būti įtikinta (per Amerikos Pabėgėliams ginti komitotę) skirti didžiausię 
dalį nurimę sumobilizuoti lėšę.
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■ Dabartinis laikas, kada JV. priėmė D.?.Įsileidimo ir Europos ūkio at* 
statymą Įstatymus, esęs'patogiausias valkti* Prie to fondo sudarymo yp:.rc 
turėtę prisidėti Europos valstybės, nenukentėjusias nuo karą. Pagaliau, 
D. Britanijos Komitetas taip reziumuoja savo užsluojiiię, sudaryti papildo-’

• iv* .pabėgėliu emigracijos, fondę; ; ' .
; ^’Konunizn is niekados noutsis/akys savo galutinio tikslo pasaulio re- 
vėlineijos ir.Vakarę demokratiję sunaikinimo. Todėl yra svarbu, kad Voku-

; rędemokratijos Irodytę, jog jos yra gyvybiškai, susirūpinę gerove bot ątoi- 
tini tu Europos pabėgėliu, kurie nuo humanizmo tironijos, ieškojo priegloba- 
ties musę laisvės ir asmens pagarbos demokratiniuose kraštuose,” "

D.Brittmijos Pabėgėliams ginti komiteto atstovai š.n,rugsėjo mėn.vidury ’ 
lankėsi Švedijoj. Jie nori, kad atitinkami komitetai susidarytu Skandinavi
jos valstybėse. Tuo reikalu turėjo eilę pasikalbėjimu su tę kraštu atstok 
vais. •

Ta proga su D.BritanijoS komiteto nariais užmdrgė reikiamu kontaktu '• 
nūsę rezistencijos atstovas Švedijoj, Jiem buvo duota informacijų apie pa
dėti Lietuvoj ir mūsų politinę vclklę užsieny. Sužinota, kad to Komiteto ;• 
nariai Vernon Bartlett ir H.Niokolson ruošia voilElę apie Pabaltijo kraš- 'į 
tas. '

Tarp kitko paminėtina, kad D.Britanijos Komitetas išleido jos narės 
,»nno R.Caton brošiūrėlę (su Vernon Bartlett Įvadu) apie Europos D.P. var-. 
gus - ” H o p o deferred” (atidėtu viltis).

IRO savivalė su tremtiniais. Tik budo streikus pagelbsti

š.ii.rugpiūčio 16 d. Italijoj veikiančios IRO centro pareigūnas Aiva 
A.Simpson, apsilankęs P a g n n i (Salerno, Italija) mišriu tautybių (slo
vėnu, kroatu, serbu, rumunu, vengrę, albunę, graikę,ispanu, rusę oto,J_ d? 
stovykloj parcijfškė: dėl diplomntinię santykiu tarp Italijos ir Jugoslavi
jos pergyvonomę sunkumę Jie perkeliami 1 IRO stovy’; 
1 U Vokietijon. Iš ton jie lengviau galėsiu ir emigruoti.

Tuo būdu buvę sudaryti du traukiniai su apie 800 tremtiniu. Po keturiu 
dienę kelionės pirmasis traukinys su apie 300 tremtiniu atsidūręs Hossenoj 
o antrasis pasilikęs netoli Btuttgurto. J Hessen atvežtieji buvo patalpinti 
Eschvregej 1 nedinięsbarokę stovyklą, vokiečiu Istaigę prižiūrim^. Jiem buvę 
pareikšta, kad csęs Įstatymas, jog pabėgėliui, patekę Vokietijon po 1947 n0 
balandžio 21 d., nebelaikomi DP. Todėl IRO atsisakė jais rūpintis.

Pasijutę apgauti, Esohweges stovyklos pabėgėliai š.n.rugsėjo 13 d. krei
pėsi 1 Bud Kissingen IRO Įstaigas prašydami:

1) tuojau juos priimti 1 kuriu IRO stovyklą;
2) pravesti Ję skryningą.

♦ Gavę neigiamu atsakynę, Šm.rugsėjo 29 d, pradėjo budo s t r e i - 
k ę, drauge Įteikdami vlsę tautybię atstovę pasirašyt^ pakartotini suvę 
rcikalavimę prašynę. Streikas pilnai vyko iki spalio 4 d.vakaro. Tuomet at
vykę IR3 ir kariuomenės pareigūnai užtikrino, kad bus utsięstt IRO komisi
ja, ir garantavo, kad bus pripažinta mažiausiai DP - 2 teisės, t.y. teisė 
1 emigraciję. Spalię 18 d. atvyko Control Centro atstovai iš Puidos ir pra
dėjo žodinl^visę apklausinėjimu. \

Vadinas, sic pabėgėliai tik bado streiko 
priemonėm galėjo, priversti kariuomenės 
ir IRO pareigūnus susirūpinti ję padė
tini,

pabėgėliu tarpo yra ir trys lietuviui: 
l)Blankus Henrikus, ginęs Kaune 1913 n., dirbęs iki 1940 n.
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Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninėj; -
2) Gali iūn a s Vladas, ginu Šiauliuose 1909 n., dirbęs “plono-, 

centre” iki 1944 m.vasarpsj»■,
3) D o b r ava ls k Į s .Karolis,; gimę s Eosėdyjo 1921 m. Visi trys,

patek9<4.944 m. vasary į Vokieti j įvairiais keliais -buvo vokiedię išvež
ti darbam į Jtaliję (tik GuiliūneiS VI.iš pradžiąį'SloVėnlję). Sęjungiiin 
kam atėjus, kurį laikę buvo belaisviu stovėk losep o- vėliau, kaip DP Įvai
riose ję stovyklose Itulijoj.,; Du iš iv (Gailiūnas į Peru,1 o Dobrovolskis 
- į. Argentiną) turi emigracines vizas. .Tik' IRO^noaplnbka ;jl«x>i kelionės'/iš
laidu, todėl’iki Šiol negalėjo išvykti!-- : . •
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