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AMERIKOS LIETUVIU POLITINIO VERŽLUMO DOKUMENTAI

Priimtasis JV DP įsileidime bilius užsienio spaudos yra verti

namas -kaip palankiausias baltam. Esą baltai sugebėję susirasti 

draugą, kurie ją reikalą atkakliai gynę ir kongreso sferęsė. Esą 

baltai jau išpopuliarinę ir baltą universiteto ar akademįjąs stei

gimą Jungtinėse Valstybėse»

Su pasitenkinimu ir pasididžiavimu galime pažymėti, kad-šitas 

nuopelnas daugiausia priklauso Jungtinių Valstybių lietuviam., Ją 

organizaciniai centrai ALT-as ir PALF-as užsimojo plačiai ir tei

singai; į lietuvių tautos gelbėjimą, į kovą dėl Lietuvos valsty

bės įtraukti ne tik lietuvius, bet ir amerikiečius; lietuvią rei

kalą paversti bendru amerikiečių reikalu.

Šitos taktikos vaisiai yra akivaizdžiai efektyvus; gausias 

amerikiečių aukos per BALF-ą tremtiniam, imigracijos t-iliaus pa

lankumas, Lietuvos politinių teisiu parėmimas tarptautinėje opi

nijoje.

Žemiau spausdiname Amerikos lietuvių rezoliuoijas, kurios yra 

to paties politinio veržlumo išdava,- Jose Amerikos lietuviai,kai p 
Jungtinių Valstybių piliečiai, svarsto amerikietinės politikos 
aktualias problemas. Jose kaip lietuviai,su visu amerikietiniu 

atvirumu kreipiasi į savo bendrapiliečius lenkus dėl problemos, 

kuri lemia lietuvių lenkų sugyvenimą.

Praverstų Amerikos lietuvių politinįar karitatyvinį dinamizmą 

ne tik sau konstatuoti, bet patogia proga duoti ir jiem, suprasti, 

kad jų pastangas įvertiname,o jų siekimus laikoma išraiška ir jųa- 

sįškių nusistatymų.
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AMERIKOS LIETUVIU DRAUGU? KOHERENCIJOS 
-----------------------TMTOST----------------------- - ■

Amerikos lietuvių draugijų New Yorke ir. New Jersey konfe
rencija, įvykusi New Yorko mieste 1948 m, birželio 6 d«, priėmė 
šią rezoliuciją;

Užsienių politika

Apsvarsčiusi padėtį svetur ir jos atgarsius vidujų konfe
rencija palaiko Europos atkutimo programą,; tačiau pareiškia,kad 
kol puse Europos bus sovietu- okupacijoj arba sovietų primestu 
ir krašto valiai, neatstovaujančią" režimų valdžioj^ toji progra
ma „negali būti taip sėkminga, kaip norėtu sis kraštas.

Del to mes manom, kad Amerikos užsienių politika turėtų 
pradėti ak tingai, vykdyti programą., kuri vestų į tikrą, išlaisvi
nimą, Europos kraštų - nuo Suomijos, Estijos, Latvijos... Lietuvos, 
Lenkijos ligi Jugoslavijos. Dabartinė politike, - tylėti visais 
svarbiaisiais klausimaisę liečiančiais žmogaus vertės, apsispren
dimo; politinės bei ūkinės laisvės ir demokratinės savivaldos 
atstatymą - yra netinkama ir žalinga šio krašto interesams.

Dėl to Konferencija prašo Prezidentą ir -Valstybės Sekreto
rių mesti pasyvaus pasipriešinimo tolimesnei komunię.tų ekspansi
jai politiką ir pradėti aktingą išlaisvinimo politiką pagal At
lanto ohartą, kuri buvo rodoma okupuotiems kraštams karo metu.

4 Konferencija taip pat prašo Jungtiniu Valstybių Kongresą 
užprotokoluoti, kad amerikiečiu tauta niekad nepatvirtino—-ą-Įap- 
tųjų Teherano- Jaltos ir Potsdamo portraktaci.jų ir kad vyriau
sybė nebėprivalo laikytis tą slaptąją p.usi tarimą, kurie privedė 
prie visuotinio pasaulinės padėties pači!jimo.

įstatymas dėl DP ( ■

Konferencija reiškia susirinkusią delegatų dėkingumą' uz 
Jungtinių Valstybių Senato priimta pi'rmąjį įstatymą., skirtą pa
lengvinti Europos politinių pabėgėlių būi tremtinių skurdžią 
buitį įsilėidziant .por dvejus metus. į*’jiihgtines Valstybes 
200.000 asmenų.

Konferencija dėkoja senatoriui Revercombui ir JV Senato 
teisių, komisijos, nariams uz ją rūpestingas pastangas įstatymui / 
parengti, uz tinkamą dėmesį teisingumo ir taurumo'pradams ir uz k 
prisiėmimą tinkamos atsakingumo dalies kartu nepabloginant kraš
to darbo ir būtu padėties. Rekomenduojama teikti pirmenybę ti
krosioms karo agresijos aukoms ir žemdirbiams.

Konferencija prašo Atstovu Rūmu narius priimti Senato pri
imtąją DP įstatymo redakciją kaip praktišką karo ir agresijos 
aukoms pagelbėti.(Konferencijos) delegatai darys visa, kas ga-’’ 
Įima, toms pagalbos priemonėms praktiškai. įgyvendinti.

. . r.į-u-
Visuotinis karinis parengimas
Pilnai "suvokdami",'kad/ Sovietų Sąjunga yra užsimojusi bad-“** 

tinimu ir ginklo jėga užkariauti laisvąsias tautas, delegatai 
reipiasi į abejus JV Kongreso rūmus prašydami, paspartinti iš

leidimą įstatymo, kurio dėka musą šalis pasidarytų kariškai 
stipri ir laisves priešų gerbiama. Karinis parengimas ir karinė 
prievolė yra aiškiai reikalingos priemonės,kurias amerikiečių 
tauta mielai priims musų demokratini.am gyvenimo būdui išlaikyti.
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Lenk ft - Ii e t avi ii santykiai

Dvi rasiškai skirtingos tautos, lietuviai ir lenkai, pen
kis šimtmečius gyveno bendrą laimejimą ir kahšios istoriją, Ją 
santykiai tebuvo sudrumsti XX amžiuj; kada narsieji lenką tauta 
pasiekė visiškai užsitarnautą politinį suverenumą, bet 'po to pa
sirinko kelią skyrium, nuo kaimyniniu lietuvią- ir‘ ūkrainieoią 
t autą,buvusią Lenkijos-u. Lietuvd&iRespublikos'partnerią, paraiky
dami pretenzl:jaSjį etnografiškai nelenkiškas: sritis, kuriose yra 
stambios nelenkiškos mažumos,

1920 m.- Versaly Lenkija?pareiškė pretenzijas Išbuvusias 
Lietuvos sritie, kurios niekad"nebuvo buvusios lenkiakos, nebent 
ta prasmė j,‘kad. tos sritys su Lenkija buvo surištos Lietuvos da
lyvavimu su Lenkija konfederacineJ Respublikoj.. %

Toji lenką politika prieštaravo tarptautiškai pripažintam 
tautft apsisprendimo, principui, kurio dėka’ir Lenkija, ir Lietu
va atgavo savo nepriklausomybę ir i kurį, lygiai tokias, pat tei
ses turėjo ir tebeturi ir ukrainiečiai su gudais. To principo 
pažeidimas ir lenkft karinis išsišokimas prieš atkurtas Lietuvos 
ir Ukrainos valstybes Lenkijos kaimynuose šukele nepasitikėjime 
ir kartelio nuotaikas. Lietuvos atveju Lenkijos smurto aktas, 
sulaužęs 1920 m. Suvalkuose sudalytą tarptautinę sutartį, prive
dė prie nutraukimo visą santykiu tarp tą dvieją artimu kaimyną, 
penkis šimtmečius išbuvusift glaudžioj bendrystėj.

Tašiau aišku, kad Lietuva norėjo būti geras kaimynas ir 
Lenkijos draugas, Lenkijos ekziline vyriausybe 1939 m. nesvyruo
dama pareiškė lenkft tautos dėkingumą Lietuvai, už itin humanišką 
ir plabiaširdį lenku oivilift bei karimą pabegelxp priėmimą ir 
už pagalbą jiems išvyktivįnAngliją bei Prancūzija kovoti su na- 
oią Vokietija, Lietuvią Ir lefiką kančios draugystė buvo atnaujin
ta po to užėjusiose- rusą ir vokiečiu okupacijose.Pirmuosius ry
šius užmezgė abieją tautą pogrindžio rezistencijos sąjūdžiai. 
Tie ryšiai išaugo į pogrindinią ginklo pajėgą bendradarbiavimą, 
kai Katync giraitės nusikaltimą susekus lenką į Staliną sudėtos 
viltys išgaravo, Pogrindinės rezistencijos pajėgos bendradarbiau
ja ligi suos dienos, nepaisant naoią ir komunistą pastangą sėti 
nesantarvę, nepasitikėjimą ir tautinį antagonizmą,.

Amerikos lietuviai jaučia, kad jie geriausiai supranta as
piracijas savo tautiečiu Lietuvoj ir tremty; jie taip pat jaučia, 
kad Amerikos lenkai lygiai tiek pat kvalifikuoti pareikšti tik
rąsias aspiracijas savo taatūešią Lenkijoj ir tremty. Tą abieją 
elementą veikla gali vienodai prisidėti prie tolimesnio išugdymo 
santykią tarp ją tautiebią svetur ir gali daug pasitarnauti pa
veikdami tą santykią linkmę.

Turėdami, tai galvoj, Amerikos lietuviai su dideliu nerimu 
3ehi nuolat matomą reiškinį, kad Amerikos lenką viešoji opinija 

simoja atnaujinti nereikalingą ginčą su Lietuva dėl Vilniaus 
esto ir srities. Lankai po išlaisvinimo tebegalvoja tęsti savo 

klaidingą agresinę politiką prieš Lietuvą Vilniaus klausima, 
"įvilno i Lwoy’! pasidarė šūkiai, simbolizuoją busimuosius pasikė
sinimus prieš taiką tarp kaimyną. Tokie veiksmai savaime gali pa- 
rąližuoti pilną bendradarbiavimą kitą veiksnią, nuo kurią drau
giškoms priklauso Lenkijos saugumas ir tarptautinėj padėtis,

Amerikos lietuviai tam nerimą keliančiam reiškiniui nemato 
jokio pagrindo, kai Varšuva, Krokuva ir visa Lenkija dūsta nuo 
sovietą agresijos. Mes nenorim, kad Lenkija būtą izoliuota ir be

3



- 4 -

draugų, lygiai kaip nenoiim, kad Lietuva butų be draugi ir Vie^» 
na. Mes noria, kad lietuvių-lenku santykiai būtų tokie intymūs 
kaip tarp lietuvių- latvių-estų bei tonie draugiški kaip tarp 
lietuvių ir ukrainiečiu, Tsdrąskius Rytprūsiuose susimetušą vo
kiečių sąmokslo lizdą visi kraštai trap Baltijos, Juodųjų ir 
Adrijos jūrų turi priklausyti nuo Lietuvos-Lenkijos santykių 
kaip jų saugumo rakte nuo rusų agresijos, kuriai šimtmečiais pa
stojo kelią jungtines lenkų ir lietuvių įautų pastangos.

Del to Amerikos lietuvių draugijų New Yorkeir New Jersey 
konferencija nori perduoti savo delegatų jausmus, ir nuomonė .savo 
draugams Amerikos lenkams. Mes norim pilnai bendradarbi auti 
Amerikos lenkais, kad padėtumo Jungtinėms Valstybėms-, ot-afpi 
pat ir lenkų bei lietuvių, tautoms, zykdy ti mus, laukianoi-ą'' di- 
džiulą misiją -grąžinti žmogaus vertingumą, pagrindinė®- tėiąėB, 
demokratiją ir laisvų beatędaireB sovietų diktatūros pavergtų 
kraštų tautoms. Mes norim bendradarbi auti, kaip ir ko.ro^metais, 
kad bė ■jokių apribojimų atliktume visas savo pili,etines parei
gas .kovos ir naęų fronte. Tačiau toks bendradarbiavimas tegali
mas, jeigu abi salys vienodai pripažins tam tikrus principus,ku
rie apsprendžia jų bendras pastangas. Mes esam ąsitikiną, kad 
Lietuva nebuvo užpuolike, kai lietuviu daliniai gindamiesi kovė
si savo pačių teritorijoje ir kai po Suvalkų sutarties 1920 nu. 
spalių 7 d. priešinosi tolimesniam veržimusi "Inkilėlių", ap-, 
rengtų lenkiškomis uniformomis ir Varšuvos - vnldžios,jątsiųstų.’'

Vilnius buvo Die tavos sostinė mažų mažinusia nūo . 1323 į-j 
ir lietuvių tautos-širdyse jis niekad nenustojo būvąs sostine.,"' 
Lietuvos draugiškumo negalima statyti pavojūn palaikant 1920' m. • 
avantiūristų klaidą ar su ja sutinkanti Teritoriniai ginčai tė
ra menkniekis titaniškojoj kovoj del laisvės, ii mes tikim,kad 
mūsų draugai Amerikos lenkai ras galima sutaikyti savo politi
nius požiūrius bei suderinti savo pastangas su mūsa požiūriais 
bei pastangomis bendram užsimojimui, nepuosulėdami jokių agresi
nių planų, pagrįstų praeities klaida. ’ėi

Joseph. B o ley, Pirmininkas

Joseph P. M a o h u 1 i s ir

Joseph d 1 a v e c k as, vioe- 
pi rmininkni ’•*" -j B c > 

G,e o r g e Pakny b,'u; ;-ms.
Sekre torius.
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Sveikinimas Mažosios Lietuvos Lietuviams.

N.Y. ir N.J, Lietuvią Konferencija sveikina Mažosiom 
Lietuvos lietuvią veiklą ir pastangas bendromis pajėgomis 
su visa lietuvią tauta atsteigti nepriklausomu Lietuvos 
Valstybę jos tikrose etnografinėms sienose - su Vilnium, 
Tilže ir Mažąja Lietuva.

Mažosios Lietuvos kraštas, atskirtas nuo Lietuvos jau 
po Karaliaus Mindaugo mirties, turėtu naujai susijungti su 
savo tautiniu kamienu vienoje’lietuviškoje valstybėje. Su
sijungimas su Lietuva pabalintu vokiecią agresijos pavoją, 
ateityje ir patikrintą ekonominę gerovę abiems ilgai atskir- ,h 
toms Lietuvos dalims.

Pastangos ta kryptimi yra nuoširdžiai sveikinamos ir 
Amerikos lietuviai turėtą mielai jas paremti.

Sveikinimas Amerikos Lietuvią Tarybai. .

N.Y. ir U. J. Lietuvią Konferencija sveikina Amerikos. 
Lietuviu Tarybos energinga veiklą Lietuvos išlaisvinimo ko
voje ir’ęasiząda toliau vykdyti JiLTarybo.s paskelbtą. Lietu
vai-gelbėti vają. .. ■ . ,

Drauge,. Konferencija sveikina pasireiškusias pastan
gas apjungti visas sroves Tarytos rėmuose,.-priimant tau.t-.i- fj. ' 
ninku sroves atstovybę Amerikos Lietuviu Tarytoje ir jos ■/' 
Vykdl Komitete.

Sveikinimas Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo Komitetui.

N-.Y. ir N.J. lietuvią Konferencija sveikina Lietuvius 
tremtyje ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo Komiteto akci
ją., Konferencijos dalyviai reiškia tvirtą Įsitikinimą, kad' 
Lietuvos išlaisvinimas netrukus taps aktualu klausimu ir 
tikrove« šioje gyvybinėje kovoje Amerikos lietuviai bus iš
tikimi vadovaujančią laisvinimo' jėgą talkininkai.

- mQ»*' ,
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IS VLĮKo SUSAUKTQa. THEMTXHIU ATS IQW KONFERENCIJOS
"■ "■ ’ ŽELBAČSS REZOLIUCIJŲ

Padėties įvertinimas

KONFERENCIJA, lėklausUBi Vykdomosios Tarybos pirmininko pranešimo 
bpie atliktus darbus ir, pastangas Lietuvos valstybės suverenią teisią 
vykdymui atstatyti ir susipažinusi;įsu tarptautine padėtimi ;

1) su pasitenkinimu konstatuoja, kad visą Lietuves laisvinimo yeiks- 
.nią suderintos pastangos ir palankiai besiklostanti tarptautinė padė
tis žymiai priartino visą.mūsą siekiamąjį., tikslą - Lietuvos išvadavimą}

2) su dideliu tačiau susijaudinimu įr skausmu konferencijos dalyviai 
konstatuoja, kad pačios lietuvią tauto? naikinimas jos gimtoje žemėje 
nėra liovęsis, o dar sustiprėjęs;

3(konferencija tad pakartotinai skelbia be .kompromisini vises lietu
viu tautos basiryžimą tęsti kovę, kol bus pašalinta iš Lietuvos'okupa
cija ir sudarytos sąlygos veikti Lietuvos konstituciniams organams ;

47 pritaria Lietuvos laisvinimo veiksnią padarytiems žygiams ir.pas
tangoms sudaryti ekzilinę Lietuvos vyriausybę, kuri reikiamu metu .pri
sistatytu kitą valstybių vyriausybėms ir pradėtąviešai veikti;

5)praėo Lietuvos laisvinimo- instituaijaš siekti, kad dar tremties 
sąlygose butą sudarytos reikiamos'’prielaidos įgyvendinti.lietuvią tau
tos teritorinėms aspiracijoms rytuose is vakaruose,,

Pasaulio lietuvią...bendruomenė
KONFERENCIJA,turėdama galvoj~e,’^d'li'e^uviį” tautai yra svarbu na 

tiktai laisvę atgauti, bet ir išlaikyti tautos gyvybę, prašo Vykdomąją 
Taryba daryti visa, kad po pasaulį pasklidusieji ir svetur iš.sklystan- 
tiėji lietuviai butą kiek galima, greičiau apjungti į viena tautinę ben
druomenę, kuri padėtu jiems išlaikyti savo gimtąją kalbą, garbingą lie
tuviu garbę, tautiškumą ir neišblėstanfiią meilę savam Kraštui, Į kurį 
jie galėtą tinkamu laiku pargrįžti0 ■ :

Padėka VLIKui ir Vykdomajai Tarybai' ■
KONFERENCIJA,s uši pa ži nūs i su” VLIKo ir VykdjbSosios Tarybos darbu, sie

kiančiu Lietuvos išlaisvinimo., reiškia save padėką ir pasitenkinimą at
liktu darbu ir prašo su.tokiu pat ryžtumu ir dar didesne energija siek
ti Lietuvos laisvės, o tai kovai skatinti ir telkti visas mušą tautos 
jėgas. .

■ ... ,.(■ ■■■'-'

KONFERENCIJA didžiai vertindama Lietuvos "pasiuntinią didelį-'darbą, ... 
skiriamą Lietuvos išlaisvinimui, dėkoja už ją triūsą ir pastangas- ir 
prašo, kad jie su tokiu pat ryžtu ir budrumu sektą ir gintą Lietuvos 
bylą ir, glaudžiai bendraudami su kitais Lietuves laisvinimo veiks
niais, padėtą mūsą tėvynei veikiau išsivaduoti i& okupaeijos.

Amerikos lietuviams
Džiaugdamosi Amerikos lietuvią veikliu ir našiu darbu Lietuvai iš

laisvinti ir. tremtiniams varge padėtį, KONFERENCIJA reiškia užjūrią 
broliams nuoširdžią padėką, ir kartu nuoširdžiai linki sėkmės gražioms 
pastangoms susitelkti apie vieną centrą, kuris visus Amerikos lietu
vius jungtą bendrai, suderintai kovai dėl Lietuvos laisvės.
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205.000 ŪoPa-JSILBIDIMO Į J.A.V, ĮSTATYMAS ĮSIGALIOJO

■ S,n,birželio 25 d.Jungi.Amerikos V~bėa prezidentas, pasirašė Kongro* 
so ir Senato priimt* 205.000 P i P’. įsileidimo į J.V-bea Įstatymą.Toklu 
budus įstatymas įsigaliojo, o su jo įsigaliojimu atsivėrė tremtiniam 
durys patekti į Jungt. V-bes.

Įstatymo nuostatai.
1, Įstatymas numato per dvejus metus t,y. nuo S.m.liepoH 1 d. iki 

'1950 m. birželio JO d. įsileisti Į Jung. V-bes 200.000 D.P. iš Vokie
tijos bei Austrijos (amerikiečiu, anglu bei prancūz# zon#)ir"Italijos. 
Be to, virė šio kontingento numatytos šios specialios kvotos:a)nažlai- 
diam iki 16 met# amž« , b) jau atvykusiem Į Jungo V-bes (studiją reika
lais 13 politiniam pabėgėliam legalizuoti) -15.000 ir oJSekaih - 2000.

2.Iš įstatymu numatyto 200.000 ’kontingento paskirta tremtiniam iš 
Pabaltijo kraštą ir Rytinės Lenkijos-(ukrainiečiam), kuri buvo Sovietą 
Sąjungos aneksuoti**- 40%?&j

3. 18 bendre kiekio' numatyta 50?i>)i> ūkininkam ir 10^-inteligen-tam 
(mokslininkam, gydyt-o j ąm bei medicinos personalui,statybininkam inžin. 
ir kt., ir i amatininkam)

i)»P. laikomi- tie asmens, kurie 1945 m.gruodai-.; 22 d. gyveno-Vb-
■ kietijds ir Austrijos amerikiečiu, britą ir prancūzu zonos.® liel Itali
joje ir turėjo pagal IH0 konstituciją D.P. statusą. . ’ ' ■ .r-

5. - Imigruojantieji pagal ŠĮ įstatymą.asmens bus politiškai patikri
nami. Tam reikalui- ketinama Įsteigti vadinamieji Selection Taaifl#< Šiuo 
politiniu patikrinimu norima apsisaugoti nuo. anarchistą ir ■kyhunižs’įU 
agent#. ■ . '■

6. . Masinis į Jungi, V-bes pervežimas prasidės spali# mėn. pervežtus#
vykdys Jung.V-bes savo laivais ir jį finansuos J.V-'bi# iždas. Vėliau 
šios išlaidą sumos bus nurašomos nuo IRO kretit#, kuriuos turi Įmokėti 
Jungtinės V-bės. . . :

7» IRO centre spėjama, kad affidavit'ai of S tipper t bus reikalingi.’ 
-Sitae reikalas dar nėra galutinai pręoizudtds. "

’Atidarytas Argentinos Konsulatas. “i J--
. , Argentinos misija, kuri Ilgį jai cl dirba Hamburg’s, performuoti!-į • 
konsulatą ir perkelta' į I'rankfiįrt. a/Sl. Konsulu paskirtas p. Dubois.. ■

NAUJA LITUANISTIKĄ ' . '

B A L T I C- B A 0 K 'G- R 0 U. N D, by.Bernard Neuman. London, Ro
bert Hale Ltd. , 1948. į 280 pusi., 14 .iliustracijų bei žemėlapi#,)

ErtnęJ.pg;ipožįu.iAu
■■ ; Newman pasakoja s. kaip mažą.-ūpeliukėSi# vandenys susibėga Į gaivalingą 

upės srovę.- 1919,n. d'Annunzi;.',. spiovęs į naujagimę Taut# S-gą, jėga 
užėmė J?iunte<,’'Ęo. keli# mėnesi# vienas lenku gener-rlas, pavarde Želigov
ski s/pagrobė Vilniy, kuris buvo priskirtas Lietuvai, kai’ sąjungininkai 
pas.isiaųse,... jia nurodė, jog jis bepašekęs d'Annunzio pavyzdžiu yiumfi-j,.. 
ir lenkai pasilaikė Vilnį# sau.>. Tada lietuviai tą patį metodą pritaikė 
užimdami Klaipėdą. Taip nelaimingoji isterija ėjo toliau...Ir MUasolinis 
su Hitleriuęsavo iškilimą Į/valdžią galėjo išvesti iš d'Annunzio sėkmės 
Fiumėje..'. Jeigu'it ai# poetas but# buvęs pakartas, ant artimiausios ; ėa|ęos 
daugelis pretendent#į diktatorius būt# nuleis# nosis, ir mes biitumė.ga^ 
lėj> išvengti ariti‘ėj'0 pasaulinio kąf.t nelaimės’’

Į...
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Britų, autorius rašydamas apie Baltijos tautas ir jų problemas) sąmonin
gai atsiremia Į morali nius bei etinius principus, kurių nepaisymas , pra
eity buvo žmonių nelaimės šaltinis, o šioj atominėj gadynėj gali būti 
pasaulio katastrofos priežastis. '’Jeigu nuskriaudžlamas darbininkas,jo 
draugai profesinėse sąjungose imasi akcijos. Reikalas gali eiti apie 
kelis Šilingus, bet streikuoti gali tūkstantis žmonių. Jie pasirengę 
dėl principo rizikuoti savo alga; Pasaulis būtų lai
mingesnis, jeigu ir jį sudarančios val
stybės parodytų tiek pat a t o d a i r o S p r i n 
0 i p a m s."Sitaip galvodamas Newman konstatuoja, jog "Baltijos sri
tie permanentiškai rodo, kokio didžiulio reikšmingo sprendime reikalaut- 
jama 14 musų eiviliKąoi jos «, sprendimo mažųjų valstybių teisių klausi
mu", juoba, mažųjų dempkratijų įnašas i musų civilizaciją yra itin di
delis", kad "mažosios valstybėj yra pasirodžiusias ypačiai vertingos 
kaip patogi socialinių eksperimentų laboratorija" ir kad jos "visada 
vedė pasaulį taikos Ieškoti”6

Lietuva, Vilnius ir Klaipėda
Newman ap.-ašo visas tautas, susispietusias aplink Baltiją - nuo Da

nijos per Skandinaviją ir Baltijos rytinio kranto valstybes,Ligi Vokia- 
tijos. "Lietuvoj aš tebuvau dusyk, ir kiekvieną kartą grįžau apyliudniš', 
rašo autorius. "Čia aS pasigedau tfca žvalios jauno augimo bei brandžios 
pažangos atmosferos, kuri būdinga Baltijos kraštams. Gyvenimo standartas 
čia žemiausias iš visų (Baltijos) srities kraštu - vienas iš žemiausių 
Europoj... Lietuvos gyvenimų iš pagrindų drumstė ginčai su galingais 
kaimynais, o jų nesutvarkius kraštas turėjo keistų "Laikinumo" bei nei 
atbaigtumo pobūdį. Kai žmogus nežino, kur jis yra, negalima laukti, kad 
jis kažka pasiektų" ,■

Tačiau britų autorius lietuvius apibudina kaip "pakankamai kietus” 
ir "gerus darbininkus". "Pilietinių laisvių, socialinės lygybės ir re
liginės bei rasinės tolerancijos atžvilgiu lietuviai stovėjo aukščiau 
kaip daugumas kaimyninių kraštų. Žemės ūkio gamyba, nepaisiant gausių 
kliūčių, per 10 metų ligi 1938 m« padvigubėjo". "Kultūros ir švietimo 
jsrity Lietuva šlubavo, nors nuo carų valdžios laikų padaryta didelė pa
žanga". Autoriui krito į akis Lietuvos pakelių ir sodybų kryžiai "su 
pagoniškais simboliais"; jam "itin įdomi" turtinga lietuvių tautosaka 
"su prietarų likučiais" š .’’Man patiko paminklas žuvusioms (Karo Muzie
jaus sodely) Kaune)... Aš esu matęs daug ceremonijų daugely Europos 
kraštų, bet nė viena manęs taip nejaudino savo paprastumu ir nuoširdumū!

Iš Lietuvos.prieškario problemų Newman sustoja ties Vilniaus ir Klai
pėdos klausimais. Želigovskio smurto motyvai jam atrodo suprantami.nes 
'’sukilėliai" buvę daugiausia vilniečiai, tačiau ’’lenkų metodų Vilniui 
pagrobti moraliniu požiūriu niekaip negalimu pateisinti”. J klausimą, 
ar Vilnius lenkiškas, Newman teatsako, jog "viena yra tikra. Vilnius 
nėra lietuviškas,„.c bet kai kuriose krašto srityse lietuviai sudaro 
daugumą" Nupasakojęs įvykių raidą ligi II-jo pasaulinio karo, autorius 
mano, jog "ateity dėl Vilniaus problemos,atrodo, bus dar daug ginčų".

Priešingai dėl Klaipėdos'autorius mano. kad. "senoji Klaipėdos .'pro- 
blėma bus dingusi kartu su Rytprūsiais. Po.vienos generacijos mokiniai 
nebebus girdėję Memel varlr ir.nebegalės jo rasti žemėlapy. .Šįsyk var
do pakėlimas buvęs galutinis".

Nūdienė .Baltijos valstybių problema
Newman drąsiai atsiriboja nuo to siauro trumparegio požiūrio, kuris 

Vakarų demokratijose vyravo karo metu ir dar po karo; Sovietų S-ga bu- 
vo vakarinių demokratijų draugas, tad visi jos priešai buvo ir Vakarų 
nedraugai. Newman visiškai supranta Baltijos tautų požiūrį, kuriuo ir 
vokiečiai, ir sovietai buvo bei tebėra prispaudėjai. "Baltijos Valštyi
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biįį yda tebuvo} kad Jos buvo per mažas, Jos nieko. nesk'riaude,nie
kam negrasino: Jos tenorėjo būti paliktos ramybėj”. Bet ramybėj 
jos. nebuvo paliktos, ir autorius gražiai, papunkčiui sulamdo Visus 
sovietą propagandos argumentus, kuriais jie grindžia bei aiškina 
Baltijos kraštą aneksija. Matyti, kad Newman puikiai žino visą 
karo meto raida Baltijos kraštuose ir yra gerai susipažinęs su ją 
liečiančia (žymia dalim lietuviškos kilmės) dokumentacija. Be kit
ko jis kaip "didelį kreditą" Lietuvai užskaitų jos at-sisakvmą iš
vien su vokiečiais^pulti Lenkiją 1939 m.

Newman pionieriškai vare pirmąją vagą,stengdamasis objektyviai 
perduoti viešajai opinijai Baltijos vaistytią problemos duomenis, 
nes "įją byla ligi šiol tebuvo labai, silpnai keliama, o ją argumen
tus Užtrenkdavo kur kas balsingesnį protestai". Tačiau” ilgainiui 
istorija naująsias taikos sutartis vertins pagal tai j kokį trakta
vimu jos sukurs nekaltai nukentėjusioms mažosioms tautoms, Balti
jos Valstybės priklauso tai kategorijai.,. Visiškai klaidinga yra 
tendencija praleisti Baltijos valstybių problemą vien dėl to, kad 
jos mažos",,.

Užsimodamas ieškoti tos problemos sprendimo atominės gadynės 
reikalavimą požiūriu p5 pasaulinėj jėgos politikoj jau viskas yra 
pasenę, kas buvo, prieš 1945 m. rugpiūoio 6 d.'*, t„y. pries Hi.ro- 
shimos įvykį"). Newman išeities tašku pasirenka pačiu Baltijos tau
tą valią,"Baltijos tautą-be ižimties-požiuriai yra veikiau vaka
rietiški nei rytietiški. ..Ją politinis pažangumas yra bent jau ly
gus mūsąjam, ir ją valios negalima ignoruoti... Tam, kuris Balti
jos tautas pažįsta, negali būti dėl ją troškimą jokio abejojimo",. 
Baltijos tautą valios paisyti reikiilaū ja moraliniai principai,ku
riuos gerbti / teisingu -autoriaus įsitikinimu, yra atominės gadynės 
kategorinis imperatyvas politikai.

Antras pagrindinis autoriaus motyvas: nebūtina, kad nesutari
mai su sovietais butą. išspręsti karu. Jis tiki, kad "kompromisą 
iš rusą galima, tiek pat laukti, kaip ir iš musą"(t.y.Vakarą); kad 
.'Stalinas sutiks, Jog taiko jo Šaliai lygiai tiek pat išganinga 
kaip ir bet kuriam pasaulio kraštui"; kad daugumas Baltijos tautu 
troškimą"gali būti išpildyti atiduodant pilna duoklę ir Rusijos 
ūkiniams bei -saugumo reikalavimams".

Tom dviem prielaidom britą autorius grindžia savąją koncepciją 
Baltijos kraštą problemai spręsti. "Tikroji diskusiją bazė turėtą 
būti bendras sutarimas dėl Atlanto ohartos ir Rusijos įstatymai 
("Staline konstitucija”). Pirmoji-proklamuoja tautą teisę pasirink
ti sau valdžios formą ir grąžina suverenines teises bei savivaldą 
ją netekusiems; antrieji pripažįsta tautą teisę palikti.bendruome
nę, su kuria jos nebenori būti suristos." . . ,

Newman yra pakankamai apdairus., kad žinotą, jog sovietines są
vokos paprastai reiškia ką kitą nei pagal raidą atrodo^ Jis klntf- 
sia, ar “Stalino konstitucijoj" žadamoji, tautą teisė išsijungti 
is Sovietą S-gos yra. reali,'ir atsako, jog "šiandien gal ne, bet. 
tokia ji gali būti lytoj.-.. Pirmosiomis revoliucijos dienomis vi
sos valdžios centralizacija buvo suprantama: viršum visko stovėjo 
rėžimo vairavimas ir saugumas.1 Dabar režimo saugumas yra užtikrin
tas. tad galima ir^didesnė toleranciija.., Taigi^ p o p i ori u j 
(musą pab?.E.) ginčams.pagrindo beliko labai maža, ypač kai defen- 
zyviniai Rusijos žygio (prieš Baltijos valstybes) motyvai^visiškai 
pasikeitė. Artimiausias tikslas turėtą 
būti, kad estai, latviai ir lietuviai 
galėtą laisvai apspręsti, savo 1 i k 1- 
m a, ( Musą pabr. E.)

9



3.0

Newman šią save knygą reš’ė po praeitojo karo, bet dar tuo nėtUjkad-a 
sovietą kentroversa su Vakarais tebuvo pradėjusi kopti į dabartinį ze
nitu, Kažin ar jis šiandien tos sava koncapoijds nėpakoriguotę, pama
tęs, kad sovietai anaiptol nežengią į didesnę. tolęranoiję, bet, prie- 
iingai, j savo centralizacijos sistėmę tolydžio įtraukia'ir .formaliai 
nepriklausomus kraštus,, Čekoslovakijos irs nūn Jugoslavijos istorija tū
lą vakarietį'privertė radikaliai peržiūrėti.savąsias A la Newman pažiu? 
ras** Prieš propogandinį 19.36 nu ’’Stalino konstitucijos" paragrafą tek- 
tą pastatyti to paties Stalinei 1948 nubirželio 14 d, laišką maršalui 
Tito, kuris ir kaip'Jugoslav®jos valstybės.galva pasmerkiamas už "ne
priklausomumo dvasią, nesuderinamą su tikro komunisto kvalifikacijomis".

• Perauklėti visę_Burona
Newmano koncepcija Baltijos valstybių)problemai spręsti išplaukia iš 

doro naivumo',, budingo dažnam geros valios -vakariečiui o Tos geros valios 
Newmanui netrūksta, ir jos dėka angliškai skaitančioji opinija ■ šioj 
knygoj apsčiai ras teisingą ir sąžiningai. perduotą mūsą .bylos čuomeną., 
■Negalima"nepritarti autoriaus baigiamąja:), pastraipai, kurioj nusakoma 
pągrindln" autoriaus tendencija:,

"Kol moralinis (Europos-) lygmuo nebus atstatytais bent tiek, kad ati
tiktą jau ir taip kuklią prieškarinį lygmenį; perspektyvos lieka klai
kios, Teritorinės,-ūkinės-, politinės problemos labai.svarbios j bet di
džiausią reikšmę turi gyvybinis reikalas atstatyti etinius principus-, 
kuriuos gerbtą visi žmonės. Kai tat bus' padaryta, visa kita atsiras sa
vaime, Bet ‘aš nemariau,' kad ta*, 'pasiekti būtą lengva Šiandien Europą , 
gaubiančioj neapykantos ir nevilties atmosferoj, Prieš mus stovi didžiu 
lis uždavinys— pragryninti-'Europos orę, kad juo 'galėtą alsuoti lais
vas žmogus"Autorius' įsitikinęs, ■ kad tain, tikslui pasiekti reikės "per-, 
auklėti ne vien vokiečius,-bet ir kiekvieną Europos tautą., ■'

Lietuva šveicaru leidiny apie-komunizmą
■Šveicarė, kataliku, leidžiamas kultūrinio gyvenimo žurnalas ’♦Schweizer 

Rundschau” ė.m. Nr,2 paskyrė komunizmo problemai. 2,5 autoriai į komunia- 
mą pažiūri visais požiuriaiBo Salia istorinės apžvalgos parodyta ir da
barties komunizmo tikrovė Vokietijoj, Lenkijoj, Liet u v o j. (Drill 
Nemuno 4 psi. str» "Die Bilanz ries Sowjetregimes in Litauen")., Sąkoslo- 
vakijoj, Vengrijoj, Jugoslavijoj,,„ Žurnalo redaktoriai davė vietos ir 
nekatalikamą.■ - rusą filosofui Berdiajevui (ortodoksui,-jis neseniai pa
simirė), italą socialistui Silonė, komunistui Britz Lieb(" Die marxi- 
stische Idee iai Lichte -dės Ėvangeliums”)». Leidinio liniją nusako redak
toriaus Siegfried Streicher Sodžiai. "Tegul kiekvienas išsiaiškina,kur 
jis dvasiškai stovi, Arba’'mes būsim krikiėionys, demokratai, europis- 
žibi, arba, nustosim tokie buvę,Su komuriizmu, 'koks jis nūn pasirodo ir 
demaskuojąs!/■žlunga viskas, kas mums kaip krikščionims, demokratams ir ■- 
europiečiams buvo neliečiama ir šventa", .

Lt-e tuyo^^ryįos_dpkumentajl.
Prancūzą- ”La documentation oathaliąue"'ė3m, Nr»lQ17 apie pusę leidinio 

■paskyrė Lietuvos ir Baltijos kraštą bylai. Išspausdintas VLIKo pir-minin- 
ko M,KrupaviSiaus memorandumas JTO ’gen,- sekretoriui, visą triją Baltija; 
tautę atstovę memorandumas JTO, pranešimas apie Bažnyčios padėtį Lietu
voj, Anglijos kataliką vyskupą laiške, kuris taip pat atspaustas, apa
čiai operuojama Lietuvos-pavyzdžiu.

Jlr spauda apie Lietuvos rezistenciją
"The Boston Herald" šom, liepos! d« atpasakoja prof,pr« Padalskio 

ir J, Kazicko pranešimus Amerikos Lietuviu Kataliką Susivienijimo kongie, 
se Bostone”» Tiedu lietuvią pabėgėliai, buvę pogrindžio kovotojai,teigia, 
kad Lietuvoj, Lenkijoj ir kituose Baltijos kraštuose sovietai psioholo-
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giškai ir fiziškai rengia atsiskaityti? su Vakarais", rašo JV laikraš
tis. Pacitavęs kai kuriuos lietuviu pranešėja duomenis, "The Boston 
Herald" užbaigia, jog jiedu pastebėję, kad "visuose satelitiniuose ir 
užgrobtuose kraštuose, tarp jv ir Ukrainoj, daugumas gyventoją laukia 
trečiojo pasaulinio karo, kuris juos išvaduotu".

Vienas iš įtakingiausiu IV laikrašėią, "The Christian Science Moni
tor1' skelbia ilgą pranešim?, kuriame iš palaidi: komunistinės Lietuvos 
spaudos žinių atkuria Lietuvos pogrindinio antisovietinio pasiprieši
nimo vaizdą. T? pasipriešinimo akciją, anot laikraščio, palaiko kraš
to gyventoju dauguma,

"Vergu rinka Europos širdy”
Tokia antrašte liepos 4-5 d, nr. savo bendradarbio Jean Schwoebel 

pranešim? įsidėjo prancūzu "Le Monde? Reporteris rašo daugiausia apie 
tremtiniu buitį Austrijoj ir piktindamasis nurodo į neapykantos kupiną 
ir melu ataustą austru Laikyseną tremtiniu atžvilgiu. Priminęs tremti
niams dažnai metamą kaltinimą dšl spekuliacijos autorius sako;" Kas 
gali drįsti jiems tai prikišti, kai daugumui tai yra gyvybės ar mir
ties. klausimas? Tegul sąjungininkai ir austrai dėl to patys mušasi sau 
į krutinu".

Autorius stengiasi įsigyventi į tremtiniu padėtį ir nesistebi iš 
jU girdėdamas tokius pasakymus. . '•

"UNRRA? Visi lengviau atsikvėpė, kai ji pranyko. Negreit užmirėiu 
jos sistemingą spaudimą, kad grįžtume namo. IRO? Joj mes tematom rie
biai apmokamus pareigūnus, prie kurią negalim prieiti ir kurią atosto
gos amžinai nesibaigia".

Apie emigracijos bei "įkurdinimo" misijas " Le Monde" reporteris 
rašo, jog, jos is savo vyriausybią yra gavusios instrukcijas, kurią dė
ka tremtiniu stovyklos atrodo tarytum vergą rinka; barškiname krūtinė, 
Siupinėjami raumenys, tepsimam! stiprus vyrai.„c Vargas seniesiems s 
moterims, vaikams, silpniems ir intelektualams.«. Vyriausybią politika 
remiasi ne tiek humaniškumu, kiek grynai ekonominiais išskaičiavimais, 
ir rūpestingai skaitosi su sindikatiniu egoizmu bei politiniais ar ra
siniais prietarais"o ■ ■

Dėl ivažiavimo i Sveipariją
šveicarą laikraštis "Rheintaler Volkefreund", š.m.kovo 6 d.raėyda- 

mas apie Dr. Sūduvio knygą "Ein kleines Volk wind ausgeldscht", buvo 
plačiau apsistojęs ties Baltijos valstybių klausimu ir skandalingu pa
vadino Šveicarijos vyriausybės aktą, kuriuo Baltijos valstybės prijun
gimas prie Sovietą S-g6s.buvo pripažintas de facto. Dabar tas laikraš
tis įsidėjo ilgesnę išeraką iš Dr. Sūduvio laiško, kuriame nusiskun
džiama, kad šveicarą, administracija neleidžia lietuviams tremtiniams 
įvažiuoti į Šveicariją net pasiimti įvažiavimo vizos iš Argentinos kon
sulato Berne. "Mes toli gražu nenorim kritikuoti laisvo krašto tvarkos. 
Tailau Vilius Tellis leido į savo namus įžengti net Parricidal, o Lie
tuvos vaikams,bėgantiems nuo parricidą, neleidžiama nė vienai dienai 
įkelti kojos į Viliaus Tellio tėviškę".
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1948, Nr.40 

Ser.C

Prancūzų filosofas ir putliolėtas Frah?ois Mauriac, "Le Figaro" ve
damajame ( 48.'VJ. 27-28 ) rašydamas apie naujo karo galimumus, mano 
jog karo ar taikos klausimas ” priklausys ne nuo kokio nors nepramato
mo incidento, bet nuo to, kokį vaizdu sovietai susidarys apie atominės 
bombos veiksmingumu jiems parklupdyti bei parblokšti "«

Mauriao straipsnį baigia šiaip;
"Europos nelaimės mastą apibudina faktas, jog visai eilei tautų šian

dien rūpi, kad kilti# karas, nes tik karas galas jas išlaisvinti. Taip 
pat faktas, kad koncentracijos stovyklos šiandien - kaip ir prieš pen- 
keris metus - prigrūstos žmonių,•Šaukiančių, kad ugnis iš dangaus’kriS- 
tų ant jų galvų, nes .jio_. šiame pasauly nieko nebesitiki. Būtų klaida 
manyti, kad jų kančia mūšų likimo svarstyklėse nieko noreiSklsiJeigu 
vien? dien? žybtels kibirkštis, tai, be abejo, ji žybtels -..oae ma'ždse 
tautose, apie kurias nieko nebežinom. TaSiau pati tas tautas supanti 
tyla skleidžia pasauly nerimo ir gūdaus laukimo atmosfera. Laisvųjų. 
tautų laisvė negalės butltvirta ir patikima, kol Jebebus tas slopinan
tis jausmas, jog šia pat Salia, j ų nevilties apimta kenčia ištisa '.žmoni- , 
jos dalis neapykantos kupinomis ir teisingumo iėtroškusiomis širdimis. . v 
Giliausioji kapo priežastis tr yra tasai žmogaus paniekinimas, kuria 
Europoje dar tebėra neifinaikintas ” 0 . . .

8IBIKĖ KANKINIO MIRTIMI IIBB VYSKUPAS .T.{feTULIOIŪS.
Vatikanas. Kipa agentūra praneša; " Iš Amerikos (ątė j o į Vatikaną 

žinia,apie mirtį Mgr .Matulionįo, Kaišiadorių vyskupb, kuris žuvo nu-” 
kankintas sovietu kalėjime. Mgr, Matulionis yra antras lietuviu vys

kupas, nukankintas sovietu kalėjimuose. (Pirmuoju, matyt, laiko vysk.
Borisevičių E«).

Kaiėiadosių vyskupas gimęs 1873. Jis buvo tris kartus rūsy suim
tas; 1923 Leningrade, kur jis buvo pasmerktas..dvejus metus kalėti;

1929, tuojau po to, kai buvo slaptai ^Šventintas,'buvo pasmerktas ket-’ 
verius metus sunkiesiem darbam; pagaliau. 1947, kada jis buvo greičiau
siai išgabentas įJ.Sibirą. Nuo 1929 Matulionis buvo tifculiariniu ifatre- 
gos vyskupas, 193?buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu. Vokiečių pas
kui rusų okupacijos metu jis buvč likęs savo, poetą”.

... : • - ' " - e l o J e galim* gauti 
knygų anglų kalba;

1. E. J. Harrison ĮLįthuąnį a - s Eight For Freedom";
, Knygelės viršelį puošia gražus spalvotas aplankas, vaizduojąs - 

sovietų žudynes Lietuvoje. Kaina - DM. 0,:60.
2. "In the Name of the Lithuanian People". Kaina - DM.' 0,60c ~
3. " Lithuania Kaina - DM. 0,60.
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