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- Paryžiuj š.m. gegužės JI d. surengė konferenci ją;,. 
skirtą Baltijos kraštą ir ypačiai Lietuvos padėčiai nu
šviesti. Konferenciją atidarė lygos pirmininkas Jean 
TEICIER, socialistą.vadovybės narys, žurnalistas ("Combat" 
ir kt.). Didžiulę ir puikią kalbą pasakė Ernst-PEZET, MRP>' . 
senato užsienią komisijos vicepirmininkas, pabaigai žodi 
tarė M.. GRUBERT, "jaunąją respublikoną" atstovas. Pagrindi
ni tos konferencijos pranešim® skaitė Vykdomosios Tarybos 
Pirmininkas p. Vaclovas SIDZIKAUSKAS. Čia mes pateikiam.pro
tokolini tos konferencijos aprašymą, (pabraukimai mūsą.ELTA).

Konferenciją atidarydamas
- t"

p.. Jean TEŽGIER

pasakė šią kalbą: .-
Kalbėdami apie tautą teisesr pasmerkdami smurtą ir savivalę, 

kurio aukos yra.tautos, dar nospėjusios užmirštį baisumą. karo, tei
singai vesto šutančią gerbimo ir laisvės' vardu, mes. privalom atminti,- 
kad jeigu tarp tą auką yra tautą, jau dusyk paaukotą po kentėjimą, 
kuriuos -Villiers de l’lsle Adam, pavadino ’'vilties kančia" - aš turiu 
galvoj Lenkiją ir Čekoslovakiją, - taigi, turim atminti, kad yra ir 
tokią kraštą, kurią pavergimas^nebebuvo net užsimintas pergalės pro
ga, .bet kurią tasai pavergimas meta juodą gėdos dėmę nebylei pašau-., 
lio sąžinei.

Sujauktam šią dieną -pasauly yra daug Alzasą - Loreną.
Bekalbant, įog "egle tai reikia visada galvoti, bet 
niekad nekalbėti", gasidaro taip, įog nebekalbama

3-į-^21_SaŽ_®EįS_^aį įa;1 nebėgai vejama.
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Reikalas pakankamai rimtas, kad tokia organizacija kaip mūsoji 
pajustu pareigą didžiu balsu pareikšti tai ką pernelyg daugelis save 
sąžinei, nuraminti yra taip lengvai užmiršę. Lyg kad paskutinės netei
sybės galėtą iš žmonių, atminties ištrinti senąsias! _ -

Aš neketinu grįžti ligi,pirmojo karo ir priminti bylą nelaimiig 
gosios Gruzijos, kurios neginčijamas teises prieš Lenino ir Trockio 
armijų, smurtą tebeįkūni ja dar'tebegyvas ir tremty tebegyvenąs senas . 
mano draugas Ceretelli. Neketinu kalbėti nė apie Ukrainos’likimą, ku
rį' mums dar teks panagrinėti.

Sįvakar_mes_susirinkom_prisimj.nti_dramą_Balti1įos ■

^£aStu,_pirmuju_yokieti£os - Sovietų__S-gos_pakto

aukų ... Jau aštuoneri metai kai tie_kraštai įžen-

įį_Ma££o_spaiyų._žygigždė.

19Zt0 m. birželio 15 - 17 d.i. Sovietų S-ga, sudariusi šlykštųjį 
laktą su hitlerine Vokietija, pažeisdama savo pasirašytąsias sutar
tis, užpuolė Baltijos respublikas. Didžiosios galybės tada atsisakė 
pripažinti tos agresijos sukurtąją padėti, ir dar šiandien civilizuo
tasis pasaulis,'laikydamasis prezidento Roosvelto padarytų to nusi
kaltimo metu pareiškimų, tegali tarti- jog tų trijų valstybių suvere
numo vykdymas tėra "laikinai suspenduotas".

Šiuo metu tremty gyveną Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvie
ji atstovai neseniai rado reikalinga tai priminti jungtinių Tautų Vi
sumai; pasaulio demokratijoms jie apskelbė kokį terorą gyveną paauko
tos jų tautos.

Deja, visiem žinoma, kaip lengvai tautų skundą užtrenkia.sausas 
draugo Veto nusikosėjimas! '■

■' ' • <f - ' ' ’ y...
Šįvakar mūsų kalbėtojai nori mum pakalbėti apie Baltijos tautų . 

padėtį Europos problėmų rėmuose.

_S®l23a,jas ES?Xe^lnti ■' -•
tarp mūsų esantį p.Vaclovą Sidzikauską, Lietuvių Vykdomosios Tarybos 
Pirmininką.

Prieš karą Lietuvos Įgaliotas Ministeris Šveicarijoj ,01ahdl‘joj ir 
D.Britanijoj, p.Sidzikaūakas atstovavo savo vyriausybei Nuolatiniame 
Tarptautinio Teisingumo Tribunole Hagoję,paskum skaitė diplomatinę is
toriją Klaipėdos Prekybos Institute.

Užėjus sovietų okupacijai jis perėjo į- slaptą veikimą. Suimtas, 
jis 20 mėnesių praleido Vokietijos .koncentracijos stovyklose, iš jų 11 
mėnesių Auschv.’itze. Kaip Lietuvos Ūkininkų Partijos atstovas jis daly
davo VLIKe, sudarytame iš visų politinių partijų bei rezistencijos są
jūdžių, kovojančių prieš mažytės Lietuvos okupantus. Nuo 194? m.balan- 
ižio 21 d. p. Sidzikauskas yra Vykdomosios Tarybos, atliekanėios ekzi 
'nės vyriausybės funkcijas, pirmininkas.
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Pone Pirmininke, - Aš dėkoju Jums už tokius malonius man tartus 

žodžius. Ašleidžiu sau jums pasakyti, kėiąfiies esam dėkingi už Jusą as
meninę veiklą ir už akciją Lygos, kuri Prancūzijoj pradėjo didi žygi - 
ginti tautą teises tuo metu, kada reikėjo ne tik ižvalgumo, bet ir daug 
drąsos ir kada ypač mūsą atžvilgiu vyravo savotiškas tylos sąmokslas. 
Taip pat «š noriu'pareikšti pagarbą mūsą draugui p.Ernestui P e z e t, 
kurio mum parodytos simpatijos visada teikė mum didelę paguodą.

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

Mes labai Įvertinam progą iškelti problemas, kurios mus liečia,’ 
gal tai atrodytą per drąsu, jeigu tos problemos nebūtu glaudžiai susiju
sios su tomis problemomis, kurias pateikia dabartinis metas ir kurias 
pagimdė Europos pakrikimas. Šiuo metu, kada smaigstomos pirmosios gai
rės Europos suvienijimui, kurio pradinis branduolys, atrodo, būtą Vaka
rai, kaip galimdtylom praeiti pro Vidurio bei Rytą Europos klausimą? 

‘Įvairūs pareiškimai, kaip Hagos kongresas, .tarp kurio dalyvią buvo žy
miausi politikos vyrai, rodo) kokia reikšminga yra šioji koncepcija,ne
leidžianti palikti nuošaliai nė vieno elemento. Karo pagimdytą Europos 
problemą visumoje Baltijos valstybią klausimas gali atrodyti antrinės 
reikšmės. Tačiau ar jis nesusietas su visomis kitomis problemomis, ypa
čiai. su Lenkijos bei Vokietijos problema ir su Europos - suvienytos ir 
kartu laisvos - atstatymo klausimu?

Es.u lietuvis, tad gal ypač apie Lietuvą ir kalbėsiu.Tačiau supran
tama

kąi_reikala s_eina _ąpįe_Lietuvą ,_Lątvi j ą_ąrba_Ęstiją, x
™ūsą_trys_kraštai nesiskiria.

Mes turim reikalą su tais pačiais pavojais; mūsą pastangos ir mūsą skaus
mai yra tie patys. Visas tris mūsą tautas vienodai sunkiai palietė naci
nės Vokietijos sukeltoji politinė krizė, taip nuniokojusi visa pasauli, 
pareikalavusi milijonus auką ir sunaikinusi neikaįnojamas|kulturines bei 
materialines vertybes. <

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

Nuo neatmenamą laiką įsikurdinę prie Baltijos, lietuviai (o tam 
tikru mastu ir latviai su estais) vedė dvigubą kovą, kurios apimtis ir 
reikšmė visiškai aiški ir kuri tebėra aktuali: iš vienos pusės jie,lie
tuviai, užtvėrė kelią iš Rytą einančiai mongolą invazijai, iš antros pu- 

-sės sustabdė teutoną .veržimuisi iš Vakarą.
XXII amžiuj Lietuva sukūri nepriklausomą valstybę, kuri tolydžio 

plėtėsi plačiose srityse tarp Baltijos ir Juodosios jūros. XiV ir XV am
žiais Didžioji Lietuvos Kunigaikštija buvo žymus karinis, politinis bei 
kultūrinis veiksnys Rytą Europoje, jos balso-būdavo Klausoma tarptauti
niuose susirinkimuose. Sulaikiusi mongolą veržimąsi į Vidurio Europą, 
Lietuva su savo anuometine sąjungininke Lenkija 1410 m. ties Žalgiriu 
laimėjusi vieną iš lemiamąją istorijos kautynią penkiems šimtmečiams su
stabdė germaną veržimąsi i Rytus. Ano meto Lietuva savo apogeją pasifekė 
viešpataujant-Kęstučio sūnui Vytautui Didžiajam(1430). Dėl jo galybės 
ir už jo atliktus Europai patarnsimus imperatorius Zigmantas suteikė jam 
karaliaus‘vainiką; tačiau Vytautas mirė dar prieš vainikavimą, nepalik
damas tiesioginią ipėdinią. Tokiu būdu Lietuva istorijoj pasiliko Didžio-
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ji Kunigaikštija, o ne'Karalystė.
.c ~

Vokiečiu veržimąsi Lietuva tesustabdė, sudėdama didžiulę žmonių ■c 
vybią ir teritorijų auką. lietuviu tautos dalis,..senieji" prūsai , buvo, vė, 
visiškai išnaikinti, o plati Lietuvos teritorijos yritis ties Nemuno'žio
timis pateko. į vokiečių rankas.. ,*■

stipraus lietuviškojo barjero, teutonų, ordino
sukurtoji valstybė būtu pasiekusi nuo Oderio ligi Narvos, prie

• §Š25į¥_112D^22i_lr_3£5’22S2_5i’L'J_Erl^iusi Dnieprą. Lietuva tą
valstybę perskėlė_į_dvi dalis. JTęigu vokiečiams būtu pasiseką 
įl£įffirtškįįĮ_^^_išąpgM£Įi_Įrtša'_iĮyt<į_įi' Vidurio Europos isto
rija būtą_pasukuei_kita_linkmer

Dniepras, Baltijos kraštus jungiąs su Rytu slavu gyvenamomis sritimis ir 
per juos su Bizantija ir Viduržemio jūrą jt kuris .yra tiktoji Rytu Europos 
ašis, būtu pavirtęs ■tidal-, vokioti jos pasienio upe. Tos. ilgos grumtynės 
dažnai klaidingai vadinamos slavu ir teutonų grumtynėmis. is tikrųjų 'ėsrain 
ni ir lemiamą vaidmenį kovoj prieš viduriniu amžių vokiškosios agresijos 
simbolį, teutonu ordiną, suvaidino lietuviai. Vėliau, spaudžiama iš vie
nos pusės Maškolijos, kuri pagaliau nusikratė totorių jungo, iš antros pu 
sės vis stiprėjančių Prūsu, Didžioji Lietuvos Kunigaikštija ir Lenkijos 
Karalystė stengėsi ..suglaudinti savo santyk-’uš. Toji santykiu raida prive 
dė "prie dinastinės unijos ir toliau prie dvigubos Lietuvos-Lenkijos mo
narchijos sukūrimo. Tos unijos nepriklausomybę- 1795 sunaikino Fridriko /■ 
Prūsų ir Katrynos II Rusijos koalicija, prie kurios prisidėjo-jj? Habsbur* 
gU Austrija. Po.eilės nesėkmingu bandymų XiX amžiuj išsivaduoji iš rusų . 
okupacijos lietuviu tautai 1918 m. vasario 16 d, pavyko po 123 motu•Sut
iną atstatyti savo valstybinę nepriklausomybę.

Situ dvieju Bštijos kraštu, kuriems teko išeiti kiek kitokį kelią, 
tautinis atgimimas nuo XIX amžiaus ėjo.-lygiagrečiai su lietuviškuoju.Prie 
Caru Rusijos Estiją ir Latviją administravo iš teutoną riteriu kilę Bal
tijos vokiečių bajorai, kurie savo valdžių vykdė per savuosius landtagus 
ir landstattes. Tačiau L9C1-! m. estams pavyko išveržti iš vokiečių savo 
sostinės Talino savivaldybinę administraciją, kurią jie kontroliavo kon
servatyvaus .rinkimų įstatymo dėka.

Tuo pačiu motu Pyen , Latvijos sostine*, vis labiau ėmė pasidaryti 
latviškas miestas; latviai vis labiau ėmė varžytis su vokiečiais dėl kraš
to reikalu tvarkymo. Visuose trijuose kraštuose ima reikštis stiprus ko- 
peracijos ir švietimo sąjūdis. Spauda vis labiau kurstė tautinę sąmonę,o 
į literatūrą veržėsi 'demokratinės Vakarų Europos idėjos. Rusifikacijos 
politika, Lietuvoj prasi įėjusi 1S6J m-, c Estijoj ir Latvijoj -1881-1890 ra 
tepasiekė tai, kad pajūrio pramonės miestų-gyventojai ir valstiečiai- su
simetė vienan dbiktan, pasiryžę stoti už savo tontines bei kultūrines 
toises.

Estijos valstybės .;-jprik.'.'’-JE'-n-ybė buvo paskelbta. 1918 m. vasario z 
24 d., Latvijos tą pačiu metą lapkričio 18 č.

Tokiu būdu -pirmą jam pasauli'u am karui baigiantis Baltijos tautos, 
ilgą kančią kaina ir dėka pr-i n-ipų, kūrinos sąjunginės galybės paskelbė 
ir vykdė, atgavo savo vietą laisvųjų tautų bendruomenėje. Tarp 
abiejų pasauli nią. karą jos gyveno laimingai ir ramiai, ūkiškai sveikos 
ir pertekusios, sparčiai dirbdamos visose srityse ir darydamos grąžią p;> 
žangų.

Lietuvą, geogjefiįos_įsodintą_tarp didžiulių_kę.imynųi teno-
rinčią ją absorbuoti^ jos _dvasiniai._nusiteiį.imsi_sayaime krei
pė į įraneuziją_ir_įos_civįįizaciją.

Ji ieškojo-Prancūzijos draugystės, ji be paliovos sėmėsi iš prancūziško
jo genijaus lobyno., Ta suartėjimą lengvino gausybė veiksnių, Pį.rmlausic-..
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• ai, ką batų galima pavadinti istoriniu papratinsi? lietuvius velkė stipri 

XVI amžių siekianti .įtaka,, universaliosios 1789 n... Pranęūzu -Regoliuoijos 
idėjos ir. <1848'm. Lamartine, .idėjos. 3 atsĮžymė juąi'OS : ištisą politinio tau
tu išlaisvinimo, .epoch1®-. Antra - lietūyiiį'tjiuta. -yra. katalikiška; pagaliau 
lietuviu jautime Ir. ..galvojime būdas artib? juos, su lotyniškosiomis -”va- 
karietinėmiš tautomis*

1812 m,< Napoleonas biivo pfoklamavąs nepriklauSbmį Lietuvos vyriau
sybę; jo didžiosios armijos tragedija kartu buvo ir Lietuvos tragedija. 
Napoleono civilinis kodeksas Lietuvoje galiojo ligi sovietu okupacijos.

Lietuviu teitos ryšiams su Prancūzija sustiprinti lietuviai panau
dojo visas-'priemonas. 1938'm. prancūzu kalba buvo .įvesta gimnazijose kaip 
pirmoji privaloma kalba. Prancūzą žurnalai,' laikraššiai, krygos buvo pla
čiai paplitusios. Prancūzu profesoriai .vyko-.į Lietuvą mokyti. Mūsų stu
dentai gausiai vyko į jūsų ųnivėršitetūs bei mokyklas, sudarydami Prancū
zijos ir jos dvasios* draugu generacijos branduolį ir elitą. Jie ryšiai ir 
draugystės musu kraštus pavertė prancūzu civilizacijos avanpoštu šiaurės 
rytuose. '

Esu laimingas galėdamas, pasveikinti &ia tarp mūsą sėdintį didelį, 
Lietuvos draugą, daug dirbusį prancūzu- lietuviu susiartinimui ir kultūri
niam santykiavimui, Jo Ekscelencija, .p. Georgės Dulong, prieš karą Prancū
zijos Minister! Lietuvoje..Pagaliau aš noriu priminti antrą to susiarti
nimo statytoją, Petrą Klimą, ilgametį Lietuvos Minister! Prancūzijoj , ku
ris didelę savo gyvenimo dalį pašventė ne tik' esamiems gyviesiems ryšiams 
stiprinti, bet ir praeities santykiams istoriniu tyrinėjimu keliu atsekti; 
ilgus mėnesius išbūvąs .naciu kalėjimuose, jis buvo rusu išvežtas į vieną 
Sibiro stovyklą. , ' ' , .....

Kada 1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija užpuolė Lietuvos kaimyną Len
kiją, Lietuva buvo Tautu Sąjungos narys ir Kellcgo pakto signataras. Jos 
santykius su Sovietu S-ga tvarkė 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartis ir 
1926 m. rugsėjo 28 d. draugiškumo ir ib puolimo paktas, abu-dokumentai 
pasirašyti Maskvoje. Taikos sutarties 1 str. nustatė;

"Pagal Rusijos Socialistinių Tarybiniu Respubliką Federaci
jos pripažintą teisą visoms'■t-ąutoms laisvai apsispręsti, 
įskaitant ir taisą visiškai atsiskirti nuo valstybės, ku
riai tos tautos priklausė, Rusija be jokią rezervu pripa
žįsta Lietuvos Valstybės suverenumą. ir nepriklausomybę su 
visais iš tokio pripažinimo išplankianėiais padariniais, 
ir laisvu noru visiems laikams-atsisako Rusijos suverenumo 
teisiu į lietuviu tautą ir teritoriją. Faktas, kad Lietuva 
buvo rusu suverenume, neuždeda lietuviu tautai ir terito- . „ 
rijai jokiu pareigu".

Nepuolimo pakto ! ir 2 str. šiaip skamba: ' ' ’• . ,.
" 1 str.-Taikos sutartis, sudaryta tarp Lietuvos ir Rusi- ' . 
jos-Maskvoje 1920 m. liepos 12 d. ir kurios nuostatai te
bėra galioje’ir nepaliesti, pasilieka Socialistiniu Tary
biniu Respubliką Sąjungos ir Lietuvos Respublikos santykiu 
pagrindas.
"2 str. - Lietuvos. Respublikos ir socialistiniu Tarybiniu 
Respubliką Sąjungai tarp savęs sutaria bet kuriom aplinky
bėm gerbti viena antros suverenumą ir teritorijos nepažei
džiamumą, bei. integralumą" . ' ., . '
Lietuvos santykiai su kitomis valstybėmis, ypatingai su Jungtinė

mis Amerikos Valstybėmis, D.Britanlja ir Prancūzija, buvo draugingi, o 
su Latvija ir Estija ypatingai glaudūs. Visos trys Baltijos valstybės 
buvo susirišusios Santarvės ir Bendradarbi avimo Sutartimi. Lietuvos.san
tykiai su Vokietija niekad-nebuvo sklandūsjatėjus į valdžią naciams,jie 
pasidarė įtempti.

Lietuva pirmųtįnė_išdrįso„savo_teritoriįoj_pasįpriešinti  
subversiniam Berlyno kurstomu bei galaikomu nacioralso-
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cialistU_veikimul.

Aš čia primenu 1935 m> Sasso-ifeumanno bylą. Mačią planai tąsyk buvo su
ardyti, tačiau Vokietija to niekad neužmiršo ir neatleido, ir 1939 m. 
ji brutaliai atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, pažeisdama Klaipėdos 
konvenciją, kurią 1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuj buvo pasirašą Prancūzių 
D.Britanija, Italija, Japonija ir Lietuva, ir 1928 m. su Lietuva pasira
šytą sienos sutartį.

Prasidžjus antrajam pasauliniam karui visa lietuviu tauta širdy 
stojo išvien su didžiausiom Vakarą demokratijom, sukilusiom prieš naciu 
imperializmą bei tironiją. Ji kietai pasipriešino visiems hitlerinės Vo
kietijos gundymams ir griežtai atmetė Rlbbentropo reikalavimus prisidė
ti prie ašies bloko bei žygiuoti prieš Lenkiją. Iš šito pirmosios karo 
fazės epizodo aš norėčiau pateikti kai kurią smulkmeną, maža težinomą, 
bet visuotinai'reikšmingą.

Štai faktai, vyką maždaug savaitę po 1939 m. rugsėjo 1 d., kada 
Vokietija užpuolė Lenkiją, rlrmą pasiūlymą prisidėti prie Vokietijos 
bendrai akcijai prieš Lenkiją Lietuvos Ministerįuį Berlyne pateikė Drr 
Kleist, vadinamojo "Rlbbentropo biuro" pareigūnas; tas biuras an-'iomet 
buvo načią partijos skyrius užsieniu reikalams kontroliuoti. Tarp rugsė
jo 8 ir 14 d. Dr. Kleistas trissyk aplankė Lietuvos ICinisterį. Per tuos . 
apsilankymus Dr. Kleist sakėsi veikiąs pagal von Ribbentrop* nurodymus, 
ir jo pareiškimą turinys buvo toks; Lietuva turinti tuoj pat pulti Len
kiją ir žygiuoti i Vilnią, savo išsiilgtąją sostinę, kurios Lenkija, užd.- 
ėmųsį. veiksmais prieš Vokietiją, negalėsianti ginti. Ta proga Dr, Kleist 
pareiškė, jog tuo atveju, jeigu padėtis reikalautą,Reichas esąs pasiren
gęs teikti Lietuvai visokeriopą reikalingą pagalbą žmonėmis ir medžiaga. 
Kartu Dr. Kleist buvo pasirengęs savo vyriausybės vardu užtikrinti, kad 
jęjgu Lietuva Veiks taip, kaip Vokietijos jai siūloma, jį galėsianti nie
ko nebijoti Iš Sovietą S-gos pusės, per savo paskutinį pasikalbėjimą Dr. 
Kleist Lietuvos pasiuntiniui nurodė, jog Ribbentropas jam pav<-dęš patar
ti, kad Lietuva veiktą labai greit. Jis pakartojo, jog jis kalbąs paties 
Reicho užs. reik, minister!© žodžiais"Litauen musą rasch handeln, rasch 
marschieren, rasch, rasch,rasohl".(Lietuva turi greit.veikti, greit žy
giuoti, greit, greit,greit} Atsakydama į tuos pasiūlymus, Lietuvos vy
riausybė rugsėjo 11 d. pavedė savo ministerial Berlyne .pranešti Vokie
tijos vyriausybei, kaū Vokietijos-Lenkijos konflikte Lietuva apsispren
dė pasilikti absoliučiai neutrali. Tai buvo pakartota rugsėjo 16 d. to 
pat mėn. 17 d. Sovietą S-ga puolė Lenkiją ir raudonoji armija, įžengusi 
į Vilnią, prisiartino prie Lietuvos Sienos. •

Tokįu_budu_Lįętuvąt_nępąisydąma_5ĮnėoJlkurĮs_buyo_tarį_ jos 
įr_į®?įįl2§i_2t2į2£^$_X®į^įi.SĮ:i£S_sąvo_kaimxnę.

rri'šingai, ji priėmė dešimtis.tūkstančiu lenką pabėgėlią, civilią ir ka
rią, kurie Hitlerio šarvuosią persekiojami ir raudonosios armijos spau
džiami, ieškojo priebėgos jos teritorijoje. To dėka lenkai galėję pasiek
ti savo sąjungininkus - D.Britanija ir Prancūziją - ir papildyti vakari- 

’ hią demokrattją eiles.
pažiūrėkim, iš aršiau kas darėsi su Baltijos kraštais didžiąją 

sukrėtiiną metu. To Mincheno ir ypačiai likvidavus Čekoslovakiją, kada 
santykiai tarp trečiojo Reicho ir vakariniu demokratiją pablogėjo veik 
ligi lūžimo, D.Britanija ir Prancūzija bandė surastiUsovletą S-ga ben
drą politiką akivaizdoj naujosios padėties, kurią Europoje buvo sukūręs 
didėjąs vokiečiu agresingumas. Maskva pareikalavo, kad jai už tai būtą 
leista užvaldyti Baltijos valstybes ir pražygiuoti per Lenkiją ir Rumu
niją. Vakariniai sąjungininkai negalėjo su tuo reikalavimu sutikti. Kaip 
tik veikiant tiems pasikalbėjimams Ribbentropas lėktuvu nuskrido į Maskvą 
ir 1939 m.rrugpiūėio 2J d. pasirašė su Molotovu sutartį ir slaptą konven- 
ciją. Elurenbergo byloj patyrėm, kad ir sutartis ir konvencija buvo pa
ruoštos iš anksto. Ragai tą susitarimą Sovietą S-ga turėjo gauti Rytą 
Lanki ją, Latviją.ir Estiją, o Lietuva turėjo atitekti Vokietijai.
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m. rugsėjo 28 d.-, t-as-susi^arliiiiis buvo pakeistas; ir Lietuva turėjo 
pereiti Sovietu 'S~gai. Tu derybų ir maršandazo smulkmenas galima rasti 
vokieėią uis.reik, ministerijos archyvuose, kuriuos JAV valstybės depar>- 
tamentas išleido antrafite ’’Nazi-Soviet Relations 1959-19*1" • Deja,pran
cūziškoji tu dokumentą laida antrašte "La yėritė sur les Rapports germa- 
no-soviėtiąues 1959-19*1’’ tepaduoda nepilnas ištraukas ten, kur Įlašiam® 
Baltijos valstybės. Teduodamas viena iš Ištrauka tu pertraktaciją •*, ilgą 
ir tamsiu,kuriu tikslas betgi buvo labai aiškus, - aš pacituosiu slaptą 
telegramą, kurią Vokietijos ambasadorius Sovietu S-goj Schulenburg 19*0 
m. rugpiūčio 13 d. pasiuntė Vokietijos užs. reik, ministerijai dėl teri
torijos juostos Pietą Lietuvoje.

"Dėl Lietuvos teritorijos juostos Molotovas man šiandien 
Įteikė ilgą memorandumą, kuriame pažymima, kad teritori
nė kompensacija Sovietu S~gai nepriimtina, teėiau pareiš
kiama, kad sovietai per dvejus metus sumokėti 3.860.000 
aukso doleriu auksu arba prekėmis - pagal tai, kaip Vo- 

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

Si telegrama rcikal.iiige trumpo parl^klnJmti Rugsėjo 26 d, Maskvoj 
susitaręs, kad ir >

Lietuva utid”.od^ma_soviūC''Į_sxeraį mainais^užwį«nkg tl’JįlĮno
sritį, Varšuvos srities dalį ir Suvalkų trikampįjRibbentyo-
pas_rezsrvav° sau siaurą Pictį_Lietuyps tori torij os_juostą_ 

rytinei Rcięho_sienai išlyginti. ' ..

Tačiau raudonoji armija, kartą įkėlusi koją į Lietuvą, nepaisė to susita
rimo ir užėmė visą kraštą. Po to tarp abieju vyriausybė u prasidėjo nepa
baigiamos derybos, kurios'pasibaigė slaptu sual tarimu, kuri Molotovas ir 
Sohulenbergas" pasirašė Maskvoj Į9*1 m. sausio 10 d. ir kuriuo Rusija ap
siėmė sumokėti Reichui 7.500,00U aukso doleriu, arba 31.5OO.COO vokišku 
markiu,'kompensacijos. Minimasis slaptas protokolas ry-stote mokėjimo de
tales ("Nazi-Soviet Relations”p.p»267-26£'.

Tokiu būdu musu krėstas - tąpat galima pasakyti ir apie abu musu 
baltiškuosius kaimynus - tapo tarptautinio sąmokslo, t-krą mainu auka. 
Iš to sąmokslo išplaukė visi vėlesnieji įvykiai: 1939 m. spaliu 10 d. sa
vitarpinės pagalbos cut-artis, So.yletą S-goš primesta Lietuvai^ sovietu 
kariniu bazių įv-dims .Lietuvos teritorijoje, pagaliau, garsusis 19*0 m. 
birželio 1* d.viduinek&io ultimatumas, pagrįstas grynai, iš piršto-išlauž
tais teigimais ir kuriame sovietai reikalavo (eituoju ultimatumo tekstą), 
"kad Lietuvoje tuoj pat butą sudaryta vyriausybės pajėgianti ir apsispręs 
dusi užtikrinti tinkamą Sovietą f?..gps .n-. Lietuvos savitarpinės pagalbos 
sutarties vykdymą, ir kad tuoj pat būtą užtikrintas laisvas.įžengimas į 
Lietuvos teritoriją sovietu armijos daliniams, kurie bus išdėstyti svar- ' 
blausiose Lietuvos vietose ir bus pakankamai ;pajėgūs užtikrinti Sovietą 
S-gos ir Lietuvos savitarpinės .pagalbos -pakto vykdymą’’. Lietuva turėjo 
nusileisti. Prie- jos sienos buvo sutelkti''tankai y lėktuvai,»pėstininkai 
ir^artilerlje- Vos kaliems valandoms tepraėjus po ultimotume paskelbimo 
kraštas buvo vi s:lsk«i kariškai. .okupuotas. Visa tat tebuvo slaptojo voki-e- 
dią-rusą susitari ..-c įvykdymus. Ar b-? teikia priminti, kad tą pačią 19*0 m 
birželio 1* d. įvyko ir...antras -skaudas įvykis - vokieėią daliniai. įžengė 
į Paryžių, Viso pasaulio dėmesys, buvo sutelktas Vakaruose. Ar jau pats, 
įvykią sudėvi ni m - • kalba už save?

Kad Baltijos valstybės buvo atgimstant’ o rusu imp .ii ’ zmo 'auka, 
aiškiai matyti iš Molotovo p-reiški.mo vėlinamosios Lietuvos vyri ausytu 
vicepremjerui prof. Kr'-vei-Miekevldici Maskvoj 19'1-J m.biržąlio 30 d>,but-ou.

Tradicinė rusą politika nuo petjrono žįaįroįo_laiku_rūika~ 
laūjė? kad“Llcii;u ■55'tą“iJū’Įg',Ea'‘į‘'-®21h-;tvi'SdJ>'2*(įV''
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Nenuostabui_kad_įau 1959_nu _soyletu_Gene—. • .
ralinio_Štabo_iėleistame_žemėlapyje_Lie-
tuvs ir Latvija figūruoja kaig socialist!-

2§2_iS£Z3u_resI)ubIilcos.

Kad prieš pasaulio akis savo smurto aktus pridengti* legalu
mo skraiste, Sovietu S-ga ėmėsi šių priemonių;

<• .
a) ji jėga pakeitė Lietuvos Respublikos vyriausybę ( 1940 m

birželio 17 d.); ? ,

b) ji surežisavo rinkimus į vadinamąjį Lietuvos liaudies 
šelmę ( 19*0 m. liepos 14 - 15 d.); ,

c) ji tą vadinamoji parlamento privertė lėduoti Lietuvos 
Konstitucija ir priimti rezoliucija, kurioje prašoma Lietuva, priim
ti 1 Sovietu S-ga (1940 m. liepos 22 d.);

d) ji suvaidino Maskvoj surežisuota Lietuvos Įjungimo 1 So
vietu S-ga (1940 m. rugpiūėio 3d.).

Tuo paiiu metu kraite buvo skubiai .sovietinamas ūkinis, so 
cialinis ir kultūrinis gyvenimas. Nors Maskva stengėsi savo agresijai 
pridengti legalumo skraiste^ tačiau ii tikrųjų visi jos smurto aktai 
buvo padaryti prieė tautos valio, flagrantiškai pažeidžiant Lietuvos 
Konstitucija. Dėl to jie yra niekingi ir be vertės. Nebuvo nei refe
rendumo, nei plebiscito. -Visos lietuviu tautos per Steigiamoji Seimo, 
pareikšta valia būti laisvai ir nepriklausomai lieka nepasikeitusi.. 
Tariamoji peticija, kad Lietuva būtu Įjungta 1 Sovietu S-gę, tėra 
gryna klasta. Tai įrodo pati"liiudies seimo" priimtoji rezoliucija, 
reikalaujanti Lietuvę Įjungti j SovietuS-gę:

"Dabar liaudis, galingosios raudonosios armijos 
padedama, Įvedė sav6-kfa5fė-šovfeflnę-valdžlo”'’ 
JelguTIaudis savame krašte galėjo Įvesti vienin- 
tėlę teisingo tvarko- sovietinę tvarkę -, tai 
už tai ji dėkinga vien Sovietu Sąjungai".

Vyriausybė, kuriai tariamai vadovavo komunistinis kvislin- 
gas Paleckis,_kurią taėiau ištikruju sudarė Maskvos emisarai Dekano- 
zovas (tada užs. reik, vicekomisaras) ir.Pozdniakovas (sovietu pn-v 
siuntinys Lietuvoj), buvo nclogali. Tokis pat ir tos vyriausybės iŠ;, 
leistas tariamojo liaudies seimo rinkimu Įstatymas, kuris teleido 
rinkikams pateikti vieno kandidatu sarašą - komunistini. Ne kę lega
lesnės buv£ ir toslparlamento priimtos rezoliucijos. Visi'Lietuvos pe 
siuntiniai Įvairioje pasaulio sostinėse, o taip pat ir visos lietu
viškos organizacijos kategoriškiausiu būdu protestavo prieš sovietu 
agresiją ir prieš legalumo vaidinimą jai maskuoti.

Tokia yra formalioji klausimo pusė. Ties ja aš ilgiau ne
apsistosiu, nes "tvarkymo"procedūra jau visiems žinoma- 0 dabar štai 
praktiškoji pusė.-

Po to, kai Įvairiu ginklu rūsiu raudonosios armijos dali
niai, apie 300.000 kareiviu, okupavo Lietuvę, sovietai visę kraštą 
apraizgė milžinišku slaptosios policijos (NKVD) tinklu ir įvedė ne
būtą teroro režimu. Keletą dienu prieš režisuotinius rinkinius-Ys__
tikrųjų taibuvo tušias formalumą,?, nes rinkimu rezultatai buvo iš 
anksto nustatyti Maskvoj ir net paskelbti viename Londono iAkrašty 
24 valandas prieš baigiant skaityti balsus( ši incidentą reikia pa-
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aiškinti, nes- jis gana vaizdingai pailiustruoja sovietu valdži'os meto- 
dųis; kadangi pirmąją, balsavimo dieną per maža rįnkėjų ėjo prie urną, 
valdžios organai nutarė rinkimus pratęsti dar '24 valandas, tačiau 
spaudos-tarnybos nebuvo įspėtos, ir rezultatai buvo per ankšti perduo
ti į Londoną.**) - naktį iš liepos 11 į 12 d. uKVD agentai suėmė Visus 
žymesniuosius asmenis bei visuomenės veikėjus, kuriuos tik jie galėjo 
sučiupti, Tarp suimtųjų buvo beveik visi Lietuvos politiniu partijų va
dai ir laikraščių redaktoriai. Tūkstančiai nekaltų žmonių buvo įmesti 
į kalėjimą.

Kadangi.visos tos priemones pepajėgė palaužti tautofe moralės, 
sovietų, valdžios ergąna? per vieųą -klaikią savaitę (1.941 itti birželio 
14--*21 d.JL) išgabeno į vidurinę Rusiją -’į Sibirą, Altajų ir Kazak- 
staną-'ąpie 40.000 lietuviu -vyrų, moterų ir vaikų iš Visų visuomenės 
sluoksniu. Pagal vėliau gautus pranešimus daugelis tų nelaimingųjų, 
ypač vyrį, žuvo sovietų koncentracijos bei priverčiamųjų darbų stovy
klose *Kai’ 1944 m. Sovietų S-ga iš naujo užėmė Lietuvą, tik keli trem
tiniai-btivb grąžinti į tėvynę - sū specialia misija arba propagandos 
reikalui. 1941 m. sovietams paskubomis pasitraukus iš paliktų šlaptų- 
,jų sovietų-»rchyvų paaiškėjo, jog buvo numatyta ištremti 700.000 lie
tuvių ir jų vietoj įkurdinti rusus. Karas sukliudė - bet Lik kuriam 
laikui - įvykdyti tą planą. ■ ” ,

, .. • Be masinių deportavimų, p"er 12 pirmosios okupacijos mėnesių 
(1940 nu birželio 15 d’.'- 1941 m. birželib.22 d.) i-JKVD nužudė daugiau 
kaip 5.000-.lietuvių, sugriovė žydintį'tautos ūkį bei gyventojų gero
vę ir paraližavo tautos kultūrinį gyvenimą. Tų faktų akivaizdoje

--•'sovietų vyriausybės tvirtinimas, esą lietuvių tauta 
sąyanorįškai_ątsi.sakiusi_sayo_įaįsyės^_kad_grįsįjung- ' 
tįįjgrie laį_yisiškai_syetimos_eurazįnės_bęndruomenės 
yS§_§^§udus_įžeidįmąs_tauto's±_kurį_dąugįąu_nęgu_įro-

■ dė savo gilią_ląįsyės_meįl2i_savo_nepajudinąmą_į)rįsi»i 
rišimą prie tautinių tradiciįų-tautos.sudėįusios tiek 
ąukį_dėl_tį_gačių_2rinęi2į1_dėl_kurių_didiejį_Vąkąrų 
Sąjungininkai taip pat praliejo daug kraujo_įr, gagu- 

koįo_•

Tai,, ką pasakiau apie Lietuvą, galima būtų pasakyti ir apie 
Latvija bei Estiją. Jos išgyveno tuos paėius bandymus, perėjo tuos 
pačius etapus. Sovietų tankai į Lietuvą įriedėjo 1940 m. birželio 15 ,
d.; į Latviją ir ^Esti ją birželio 17 d. Višinskiui, Sovietų S-gos užs. ■ 
ireik. Vioekomisarui, .buvo pavesta pakirsti Latvijos laisvę. Estijoj 
tas uždavinys teko Manovui. Per pirmąją Latvijos okupaciją - nuo 
1940 m. birželio 17 ligi 1941 m. liepos l.d., kada sovietus pakeitė 
hitlerininkai, - pagal sąrašus', kuriuos sudarė tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas Ženevoje, buvo nužudyti 1.555 latviai, išvežta ar
ti 33.000 (iš-jų 15.000 per vienui vieną naktį). Ir tebuvo milžiniš
ko uKVD plano pirmoji dalis.. Esti joj' tas pats vaizdas, visatos pačios 
žudynės, tie patys klaikūs masiniai išvežimai, tas. pats nepermaldau
jamas užsimojimas tautą išnaikinti. J kraštą nusileido teroras, elitas 
buvo nuskintas, demokratinės partijos likviduotos, intelektualinis 
gyvenimas užslopintas. Bažnyčia sistemingai griaunama. Negeresnis bu
vo nė darbininkų likimas. Ber.2,5 mėnesių taip pranyko 60.000*estų.

Toks teroras truko metus, kai staiga vokiečiai užpuolė Rusiją. 
Lietuviai beviltiškai bandė sukilti ir atgauti savo nepriklausomybę. 
Tačiau birželio .22-30 d-d- nacių daliniai užplūdo Lietuvą, likvidavo 
laikiną vyriausybę ir greit atstatytą lietuviškąją administraciją. 
Bet ar buvo galima ramiai.žiūrėti į savavališką nacių siautimą kraš
te?- Spontaniškai iškilo lietuvių tautos pasipriešinimas vokiškiesiems 
okupantams ir tuoj apėmė visą kraštą. Likvidavus laikiną vyriausybę,
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■' -.c * urge valstybės suverenumg vykdymui atstatyti ir pasipriešinimui 
prieš naciu planus vairuoti buvo sudarytas Vyriausias Lietuves.Iš- 
laisvinimo -Lomitetas. Tame komitete buvo atstovaujamos visos politic 
nės partijos, aktingai veikusios parlamentinio režimo matu Lietuvoje, 
ir kovos organizacijos; f.eoiildemmkretų nartija t krikščionių demokra- 
-tiį'partija .Valstiečių liaudininkų sąjunga (rr dikalai), Ūkininku sąjunga
(katalikai.), ’ūkininkų -’artija (liberalai), 1 utininkų sujungs, Laclona. 
lietų partija, Darbe federacija, Lietuves laisvės'kovotojų sųjunga,Lln~ 
-v'.ų frontas ir Vi nybė> syjudls. , , / . ,.

•f R s nats Išlaisvinimo-koriitetas, kuris priešines! naciams .dabar 
tfsia kovų.'prieš rkup -ntą. Visa, lietuvių t'uta, Įskaitant ir nusius, 
išeivius Jungtinėse Valstybėse, Kanadoj, D.Lritani joj _, lietų .merlksj- 
lė vis© r-nir- milijonų, - ji pripažįsta kaip aukščiausių tautos organų 
ir vienintelį jos politinės valios r- likėjų. . ridėsim dar, kad

yra visa vyriausybės armatūra , _p&įii_engusi_atėįus_metui 
tuoį nat paleisti_Į'_č_rbų_mūsų_trijų_kraįt-į_demokrttti-_

- nes institueijasr . 1 : , -fe&' 

Iii isviniic l.ouit tas atkr.kliri pasipriešino nacių cianams,tarp
- ir necių pastengoms mobilizuoti j uniirių. ,. skubėsim, kad tik Lietu

va ir ^.--'nk'ja n«d'-vė S£> 1 .ij’ono. L-stepe ir SS išnaikino apie >00.000., 
Lietuves niližių, ,t >rp jų d“.u ,u.ų žydų. 041 • isuutinu v ei.prisšinimo 
tūkstančiai lietuvių bu1'’- na-adintl' i ,'kietįjcs konc-.ntra.eljos stovy
klas bei '-.Įėjimus. rūkstanti .1 kitų, rezistencijos sąjūdžio nariai 
bei -vokiečių ke'ro- "nšinos *-botuc t" jai , t u v k linami Lietuvoje. Apie 
100.000'11 tuvių buvo is.'-'kenti i t rk'i-t.prlverstiniems,darbe-ms.ly- 
mu 1u skaičių naciai tyčia numarino, kiti mirė nu. n-,.pakeliamų d! rbo ?r 
gyveninė sųlygų. .rric tų kraujo •ūkų r iki a pridėti karinių operacijų 
metu sugriautus miestus bei k-i mus ir sudt^ini^s sodybas(Lietuvoj taip 
nat buvo Oradour'ų), .išplėštus-t -ute-s ir privačius turtus, išdraskytas 
bibliotekas ir muziejus, išgabentus pram'Dės Įrengimus. < x-m-r ked ise 
■'i estė jus i ame krašte nūn. sii uči a .badas; • •- ■ ■

Gal n-bus nė vietoj, jėlgu-pridursiu, kad tūkstančiai^lietuyiėkoa 
Alinės Amerikos čiliečių ir Britanijos vuldinių(nuo carų valdymo laikų 
25‘į lietuvių tautos -y vena jungtinėse Valstybėse, B.urit-nijoj ir jos 

------ au '.ntuziaznu dalyvavo savo kraštų kuro pastun- 
c-stų t'rn-eyel sų j .ri.jininkų laivynuose.

j vokiečių... ir spyįetį armijų kautynės ant*-, 
Įti. žmonių ir turto nu .st o ji ai”IŠį t buvo 
*yp«č vak" rinėse Lietuves ir'Latvi’j cs sri- 

'.ftsų krė-’tų išvi jus 1 itlerio armi-
. Iš nauj > orėsią tj o 
tuv . :.-t gabentos iškam- 

rytinių Lietuvos, Le-tvi-

domini j - 's -.,) 1'- ja Ii "i ‘ i r 
gc-sc, o e.-'-.uj; latvlų-ir

ig-VLm. antrojoj
-’k persimetė į L'ltij'-' sr, 
llžiniški. Ištisi micst'i, . .. 
yse, buvę- -?v; sti griuš4siį.i,s. Iš. , 
as juos iš n'ujo įsikurdino sovietų k-riucmenc 
isi irmbsi'"® '.'kupepi j-.-s t- isumii'. Iš Lask

■ inės vyric.usvbės, p. vadintos ccci ilistinių .. . _
ir'2rtii'--s Rr.spubl-ki; vyriausybėmis, o t- ip pat ir visas adminis- 
- ■ “ ■< ■ 'naratas. iž naujo visu smarkumu prasidėjo žu-

d?m'Oi^Ctrėmimellj'rusifiŽ'rijs ir t-.toras. Su siaubu prisimindami 19*0- 
1941 m' tus,* deuklis mūsų ta'utiesių b;-nd-t p bį ;jti į sųjunglnilKų gim
tus arba neutraliuosius kraštus. Uu vokiečių n‘_b^U ^ūtų
kle riezti ir i'i u įvykiai n-butų vykų taip ž. ilišskai 3r.1t, butu išIikrtuSį vL'llttj^ kraštų .vv-'.ntpjoi. lšb^? arti nūs.!s.^įį^no 
nabaltlėoių.' L Ii W ^supo 'ir sug -.v- rus .!. Dabartiniu m. tu v-.-k.-ilnėse 
Vokieti jas ir i,u=tri j .s. zen: s<j’ -Skendincvijcs kraėtucs-s, rr: neuzijoj Inglljcj-, S^icsrij-j 'ir italij j .yra augliu k- ip- SOO.GeU pabaltinu 
t'rJmeinU b- i pabteėlių, ^V^čįų va runose sagose nekantriai ir 
boimin-zfi 1-ukis-noiu Ve di:no.s, Inde jie galės graztsi 1 isi-is-zintų 
tėvynę? arba, 'j'.i.įu dabartinė padėtiš užsitęstų, trokštančių gauti-merą 
1 i hi o ir medžiagini'■" . sa'ugUBlo .riir.imumų.

Ti t:vl'l l;tvif i ir štai, įvvkių išblokšti iš s -vo kr'štų, iš 
ikrųjų yra totalietiniV 5 'lybių sęmokslo -.Ukos. T Lunio man leista jų 
Srdu p- reikėti -dėkingUB Vaknęų demokratijoms ir tarpVutin- ms ergą-
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n-zacijoms, o ypatingai prancūzą valdžios organams, už. supratimą.,ir nuo
latine pagalba.

Ryžiui su visais tais tragingais Įvykiais, su tomis viena kits se
kusiomis nelaimėmis, ■

koks yra dabartinis tarptautinis Baltijos val&tybią statusas?

Soviete S-ga, 1940 m. 'birželio m. okupuodama neutralias ir nepri
klausomas Baltijos valstybes, sąmoningai Įvykdė neišprovoku/vtąs agresijos 
aktą. Tasai agresijos, aktas,Įvykdytas Sovietą S-gai sulaužant visas jos 
pačios pasirąžytus Įsipareigojimus, negalėjo ir negali jai duoti jokįps 
teisės 1 Lietuvą, Estiją bei lWiją. Lygiai taip pat yra ir su visais vė 
lesniais bandymais falsifikuoti tą tautą valią. 1939 metą vokieftią-sovie- 
tą sąmokslas ir 1940 metą, sovietinė agresija-yra tarptautiniai nusikalti
mai, kurie negali Įsisenėti.

Kai žinia apie sovietą agresiją prieš Baltijos valstybes pasiekė 
Vašingtoną, valstybės departamentas 1940 m. liepos 23 d. paskelbė ši pa
reiškimą:

"Pastarosiomis dienomis sparčiai buvo užbaigtas suktas 
proeėsas,’ kurio būvyje trijų mažą Baltijos respubliką-Esti- 
jos, Latvijos ir Lietuvos---politine nepriklausomybę ir te
ritorini integralumą sąmoningai sunaikino vienas iš ją ge- . 
lingąją kaimyną. •• ' , ’ \.f../ .

Nuo to momontoj kada tą respubliką tautos susikuri ne
priklausomas ir demokratines savo valdymosi sistemas,Jung- . 
tinią Valstybių tauta su dideliu ir palenkiu dėmesiu stp- ' 

. bėjo nuostabią ją suverenaus' tvarkymosi pažangą. .
Musą vyriausybės.politika visiems žinoma. Jungtiniu

Valstybių taute nusistačiusi prieš bet kokius plėšikinius 
veiksmus, vistiek,' ar jie būtu daromi jėga ar jėgos gra
sinimų. . .'-' ’į- _

Ji teip pet nasistaėiusi prieš bet kokios, formos, kiši-, 
mąsi vienos valstybėsj kad ir kokia galinga ji bebūtą, 1 
vidaus reikalus bet kurios.kitos suvereninės valstybės, 
kad ir .kokia silpna ji bebūtą. ą -

Tie principai.sudaro pačius pagrindus, kuriais pagrįs.
ti santykiai tarp 21 suvereniu Naujojo Pasaulio respubliką ■«

Jungtinės-Jfalstybės ir toliau laikysis tą principu, nes 
. amerikiečiu tauta yra įsitikįpusi, kad jeigu tautu tarpu- 

■ savio. santykiai vėl netaps pagristi tą. principą Įkvėpta 
doktrina, tai negalės būti išsaugoti patys moderniosios ci
vilizacijos pagrindai - išminties, teisingumo ir legalumo 
viešpatavimas". ■ '
1940 m. spaliu 15 d-.yrankldn-J>oJLano..Roosv01tas, anuometinis Jung— 

tinią Valstybių prszidėnts, gal net dar aiškiau nusakė Li^tuvoe-J»rptau- 
.tinl Statusą šiais žodžiais: ■ .

"Skkoma, kad Lietuva yra netekusi savo, nepriklausomybės.
Toks pasakymas klaidingas. Lietuva nėra netekusi savo ne
priklausomybės Lietuvos nepriklausomybė tėra, laikinai su
spenduota. Ateis metas, kada Lietuva vėl bus laisva, ir tai 
Įvyks daug greičiau nei jūs'manot". . .
Dar visiškai neseniai,'1948 m. kovo jo d., valstybės departamentus 

Vašingtone iš naujo patvirtino griežtą Jungtiniu Valstybių nusistatymą' 
tuo klausimu. Ryšium su sovietą konsulato'New Yorke pastangomis atsto
vauti Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiams, negyvenantiems JAV, kai 
kuriuose paveldėjimo reikaluose valstybės departamentas išsiuntinėjo raš
tą visą 48 valstiją gubernatoriams. Jame valstybės departamentas prašo.' . 
pranešti Valstiją teismams vyriausybės nusistatymą ir pamini sutart4“ 
1928 m. pasirašytas su Latvija ir Estija dėl konauliarinią teisią. Tos
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sutartys minimąjį atstovavimu palieka konsuliariniafts tu kraštu^pe- 
gunamš ’’Nesant atitinkamu sutartyse įrašytu klauzulių" sakoma rašte. 
"valstybės'departamentas nelaiko, kad sovietu konsulariniai pareigūnu,.. 
Jungtinėse Valstybėse turėtu teisę atstovauti kurio nors.trečiojo^ kraš
to piliečiams".

Pažvmėtina, kad Baltijos valstybių pasiuntinybės ir toliau '
j • normaliai funkcionuoja Vašingtone kaip.. ir daugumoj_kltU sos- 

J'į2i2i-E2Zti-į22į292i_Y2įįkąne., _Pietą_Amerikoj.

Ta paftia .proga dar priduriu, .kad po to, .kai, sovietu konsulatai 
Australijoj ir Kanadoj pakvietė Baltijos kraštu DP įsiregistruoti ligi 
1948 m. liepos 1 d., Canberros ir (Mtawos vyriausybės priminė,.jog jos 
Baltijos kraštu aneksijos nėra pripažinusios' ir: kad sovietu įspėjimas k 

yra nepagrįstas. \
0 kas gi dabar darosi mūsų kraštuose,vi s dar sovietu užimtuose?

kaip ir kitiems kraštams anapus geležinės uždangos., jiems atimtos; 
visos ju teisės ir laisvės, sovietiniai okupantai brutaliai naikina vi-''- 
sa, kas buvo specifiškai lietuviška, latviška, estiška. Dėl aktingo ir 
pasyvaus lietuviu, latviu ii estu pasipriešinimo okupacinio režimo pla
nams musu, kraštuose taikomi, dar aštresni metodai kaip kituose raudono
sios armijos užimtuose kraštuose; visas gyvenimas jėga' sovietinamas, pa- 
trijotai žudomi bei sodinami į kalėjimus,:kuriu dabar daugiau nei. bet 
kada. Tie. kalėjimai reguliariai dusyk per mėnesį tuštinami, kaliniai do-., 
pertuojomi. Gyventojai, ypač miestuose, gyveni; iš bado normų, nes kraš
to Ištekliui gnbenami į-Rusiją. Religinis ir intelektualinis gyvenimas 
praktiškai užslopintas. Ant viso krašto, užmegtas tankus NKVD, agentu tin
klas. Tie agentai ir raudonoji ermijavgyventojus ir užgniaužia bet kokį 
laisvą'pasireiškimą. Rusifikacija eina žingsnis į žingsni su sovietiza
cija. Lietuvos žmonių ir medžiaginiai nuostoliai šios antrosios okupaci
jos metu jau'toli pralenkia pirmosios okupacijos nuostolius. Pagal pati
kimas informacijos vėl daugiau kaip'100.000 lietuviu išvežta į Sibirą, 
daugiau kaip.20.000 ;padėjo galvas nelygioj kovoj su ma skolinis, i s okupan- 
taie. Taip yra ir Latvijoj bei Estijoj, kur sistemingai didėjęs suėmimu 
ir atskiru šeimų išvežimu skr iėius gal net dar pavojingesnis kaip masi
niai .deportavimui. Įkltijos tautom iš tikrųjų gręsia labai realus pavo
jus, kad jos gali būti visiškai išnaikintos.

'Toks yra klaikusis balansas.
1 Remdamasi San Franaiscd chartos preambule, o taip.pat str. 1, 2, 
13 ir 55 *

Lietuva pirmiausia pati viena, o po to visi tryn Baltijos
j- kraštai kortu apskundė jungtiniu Teutu_Crgąnįzęcijai_soyįe- 

įi2£_82222įą2_22įį!'įkuJ?Kupuotose_Lietuvoji_Latyi;Į2į_į£_2s- 
£il2il_2_lSaliotieji_ir_kya^flkuotieji_tu_tri  ju_teutu_at- 
stovai reikalauja, kad tas klausimas būtu įrašytas į JTO_

darbu tvarką.

Sunaikihdamos karinę Vokietijos, Italijos ir Japonijos galybę ir 
suduodamos .mirtini smūgį nacionalsocializmui bei fašizmui, Jungtinės 
Tautos žmonijai įsipareigojo pertvarkyti pasaulį pagal teisinguito-jja-mo-^ 
raids principus, kurie visoms nuo imperialįstiniu-tptalistiniu galybių 
agresijos nukentėjusioms tautoms, didelėms ir mažoms, garantuoja ju ne
priklausomybės atstatymą. Jungtinės Tautos, kaip, buvo iškiliųingai pas
kelbta Atlanto Chartoj 1941 m. rugpiūėio 14 d. ir. Jungtiniu Tautu dekla
racijoj 1943 m. sausio 1 d., "nesiekiuteritoriniu Aei kitokiu laimėji- 
ml kitu tautu sąskaita"; nenori, kad būtą teritoriniu pakeitimu, negude- 

. rinamu su paliestųjų tautu laisvai pareikšta valia"į trokšta, kad butu 
grąžintos suverenumo ir nepriklausomumo.teisės toms tautoms, iš kuriu

12



A ' ' , ■
- 13 -

■ . jėga buvo atimtos". Vėliau, Jaltos konferencijoj 1944 m. vasario b 
ii d* buvo pareikšta.* "Visos taūtbs turi teise pasirinkti yaldymoši for. 
...y.,kokioje jos nori gyventi"; joms turi būti gražintos suverenumo ir 
nepriklausomumo teisės, kurios iš ju buvo atėmusios agresinės tautos". 
Pagaliau"prisiminkim prezidento Roosvelto žodžius 1941 m. sausio 6 d.: 
"Visur pasauly tautoms turi būti užtikrinta žodžio ir pasisakymo lais- 
•vė, laisvi garbinti Dievą; job turi būti išlaisvintos nuo skurdo, iš
laisvintos nuo baipės" .. Tie patys principai Įrašyti 1 Jungtiniu Tautu 
Organizacijos charts, Kuri taip pat garantuoja pagrindines-žmogaus tei-. 
sės. Jos figūruoja prezidento Trumano 1945 m. spaliu m. dvylikoje punk
tu* .

Lietuviu, latviu, estu tautos negali sutikti, negali suvok
ti; kad tie principai, kurie po karo turėjo reguliuoti tarp
tautinius santykius, nebūtu pritaikyti ju kraštui.

Toji prielaida juo labiau neįmanoma dėl to, kad nepriklausomos 
Baltijos valstybės, kaip parodė 1918-1940 metu patyrimai, yra konstruk
tyvus ir nepakeisiamas Europos pusiausviros elementas. Ar reikalas eis 
apie "Dominium Maris Baltics" , ar apie, karo sukeltu teritoriniu klausi
mu sutvarkymą toje Europos dalyje, ar apie regioninius valstybių7 -sambų-\ 
rius, laisvu ir nepriklausomu Baltijos valstybių buvimas yra būtinas.

Lietuvos, Latvijos ir .Estijos vaikai, kritę kovos lauke; sūnūs 
ir dukterys,, naciniu budeliu nukankinti ir nužudyti; tie, kurie negali 
grįžti 1 .svetimojo okupanto prislėgtą ir niokojama^savo gimtąją šalį; 
tie, kurie-yra išvežti 1 Sibiro tyrus, - tie šimtai tūkstanėlu lietu
viu, latviu ir estu, jeigu būtu pasmerkti amžinai vergijai ir išnaiki
nimui, būtu nuolatinis priekaištas žmonijos sąžinei, priekaištas, šau
kiąs teisingumo ir atitaisymo. »

Akivaizdoj sovietu okupacijos, grasinančios Europai ir pasauliui 
Baltijos .valstybių, tą pirmųjų suku likimas turėtu būti visu atminty 
neatsiejamai surištas .su visu be išimties Europos valstybių vilkimu; - 
arba visa Europa bus laisva, arba ji visa Žlugs. ■ '

■Prancūzija, kuri niekad nenustojo buvusi ištikima savo'princi- 
pams, kuri visada buvo priešaky kovos dėl lisvės, šįsyk vėl yra pašauk* 
ta suvaidinti ■ 1 e m i am ą vaidmenį organizuojant pokario Europą.

'Stdi dėl ko Baltijos tautos pačia tamsiausią savo istorijos va
landą, pasiryžusios be kompromisu kovoti, kad ju suverenumo teisiu 
vykdymas,būtą atstatytas, yra tikros veiklia pr'anouzu tautos simpati
ja ir į ateitį žvelgia su. pasitikt j imu ir bė nevilties. - 1 ,

' Lai ški t man baigti Le'ono Blumo žodžiais; ’ '
’2_Nė_yienas_kraĮ.tas-_negali_įaustis_laisyas_,_įeiguLįis_ . 
žino, kad pasauly dar yra pavergta šelis". •

Susirinkusiuju vardu dėkoju pranešėjui už jo paskaitą. Jis aiš
kiai, tiksliai ir su jausmu nupiešė padėtį, kurios daugis iš-mųav.ge
rai nepažinom. ,

kraštu_istoriją butu galima apibudinti,tai
■ a^ašaE.ycIauJ~kaS~tiė~!<faš€ai'"nū6~i9^0~mėtū~gyv,5na~Eovoš'‘ 

If2yėrgijos_metą. '

Aš visiškai prisidedu prie pranešėjo išvados, su kuria, manau, 
ir Jūs visi sutinkat. Dabar- reikia bandyti mūsų turimas priemones .Deja, 
aš nepuoselėju kažkokiu iliuziją dėl -dabartinio JTO pajėgumo; vis dėlto, 
negalima tarti, kad ji visada bus bejėgė. Reikia jai suteikti reikiamą ' 
jėgą, ir privalu, kad Pranouzijos atstovai JTO tai suvoktu ir turėtu 
drąsos iškelti šį (Baltijos kraštu) klausimą nebijodami jokiu komplika-
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Dabar aš norėčiau leisti t.usų draugui Brnstui p e z e t pasisa
kyti šiuo-klausimu.

?♦ irnst PDZ^T.

-Kųtik kalbėjęs Lietuvių "Vykdomosios Tarybos Pirmi ninkae, bnigrlfl. 
tįas savę pranešimų, priminė vienų Leono Blumo pasalcymų,‘ su kuriuo aš, 

1 suprėntama, visiškai sutinku.; Kurio tačiau net mūsų tautiečiai— perne
lyg daugelis mūsų tautiečių - savo kasdieninėj praktikoj pakankamai ne
vykdo. • L3

Talpz Prancūzija, laimei, dar tebėra kraštas, kuriame aukos.- . 
gaii_iįudyti jąrieš^scyo_budeiius. ■

Tačiau-galima.sakyti, kad karai, propaganda, per didelis nelalmlų-ir 
■dar kokių! — susitelkimas paralįžavo.daugio net prancūzų jautrumų. Są
žinė atbuko; net tie, kurie tiesiog sentimentaliai reaguodavo i primi
nima. tokių^tragedijų, kaip toji, kuri ištiko Baltijos kraštus, šiandien 
jau nebesukyla taip narsiai, net aistringai, kaip"mūsų Jaunystės lai.- 
kais. Argi netiesa, mielasis Pirmininke, jog net nežymus pogromai pytų 
įftiropoj, kaip Ferero(?) sušaudymas ar armėnų žudymas, sukeldavo tokias 
rūkei jas? Paryžiaus gatvės tuoj Sujuodavo, prasidėdavo protesto ir more, 

■’finlo solidarumo streikai, iociėtts Savanteš, Manėgo.Saintupaul, Salio
Wagarau aidėdavo pasipiktinimo kalbomis ir keršto .šauksmais.

Šiandien, pasakysiu, mes esam sunykę nuo pasaulio nelaimių naštos- 
■ir niekas mūsų nobsplktįna, net jei mūsų pasipiktinimas ir tik vidinis. 
Atrodo., lyg mes nebežinotume, koks fatalizmas mus yra prislėgęs nuo to 
laiko, kai įvairių rūšių totalizmai. pasauli apvertė aukštyn kojom ir 
ppsauly pasėjo tiek skausmo bei nelaimių ir praliejo tiek kraujo, kad 
mes iš tikrųjų.nebejaučiam, kaip kadaise, . nelaimių, kurios tačiau to
kios balsios.

Valandėlei susitelkit savy, ponios ir ponai, ir pasakykit patys 
sau, ar kųtik išklaus® Lietuvos nelaimių kronikų, nupasakota taip bįai— 
vlaį, su tokiu šaltu objektyvumu bei Istoriniu teisingumu, . .

;_ąr_jūs_jautėt_sayy__yirte_verdant _2ąsipiktinimų?_Ąr_įusų,
ponios, akyse pasirodė ašaros? Ar jūsų, ponai, širdyse virė pyktis?

Taip, čia ir glūdi liūdnas mūsų gadynės reiškinys. Mažu mažiausia, 
kas galima pasakyti, tai kad šiandien mes nebegalim taip, kaip kadaise, 
pasipiktinti neteisybe, nebegalim sukilti prieš tironijų pirmiausia pa
tys savy, o jei reikia - ir išoriškai, .

Tačiau, ponios ir ponai., tuos kiek karčius žodžius, aš turiu tik 
kaip Įžangų į, ’ samprotavimus bei komentarus ,, kuriuos aš-privalau ponui 
Ministeriūi ir jums.

P. Ministeris kalbėjo išsamiai. Jis priminė istorijų, net senes
niųjų, tačiau visada gyvą dvasioj tų, kurie meta žvilgsni i Lietuvos 
psęaeitl ir i. Prancūzijos santykius su Lietuva; jis pateikė dabartinių 
įietuvos nelaimių kronikų ir pclitišksi bei teisiškai pagrindė Lietuvos 
teises tarptautiniu požiūriu. Man iš tikrųjų belieka gal tik pabrėžti 
skandalingų prieštaravimų tarp dabartinio .Lietuvos bei kitų Baltijos 
valstybių likimo ir ištikimybės idealui bei tarptautino! moralei, pąreiš 
kimų. Juk per visų karų mes. girdėjom iš aukštų vietų užtikrinant, kad 
tie visiem sųjungininkam bendri pareiškimai po. karo bus išpildyti.

Tačiau visų pirma aš kaip prancūzų atstovas norėčiau papildyti ,-kc . 
•diskrečiai nepasakė p. Ministeris, ir priminti kai kurias ypatingas Lie
tuvos teises 1 mus, prancūzus. Jis pasakė, kad

daugiau kaip_1.000_lietuvių

■ ■ ,er tai po mūsų vėliava kautynių laukuose, ar pogrindžio rezistencijoj- 
Jis nepriminė, kad jau prieš šimtmeti, 1812 m., Lietuva, drauginga prar.
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jūzą Imperijai, bet kartu draugingą Pranouzi J al kaip tokiai,.
buvo to perdėm ryškaus draugingumo auka. Kai. "pęrgąį ingo j1 Napoleono ar-,' - 
mija peržengi Nemuną, ir 'kaip nugalėtąja trauki 1 Rytus, ji ; Lietuvoj buvo 
sutikta su didžiu džiaugsmu., kurio tada slėpti nebuvo ir pagrindo. Ji tikt 
ral tikėjo pergale. Bet Napoleonas.suklupo, armija turėjo trauktis,ir pa-

• j ėgos, kurios dar prie i keletąainėnesią triumfavo, vėl traukė per Lietuvę.
Tada Lietuvos gyventojai jau turėjo;,tam tikrei pagrindo susilaikyti nuo

• , simpatiją'pareiškimo-ir parodyti-kartumo ryšium'su laukiamąja nelaime. - 
'"Bet net-'toji armija, kad ir nugalėta,'.buvo sutikta nuoširdžiai, gyvento-- 
jai kareivius vaišingai priėmė, Įteikinėjo gėles lyg nugalėtojams, ir to

:rezultatas buvo tas, kad Lietuva dar syki tapo -auka, nes prancūzą armijai- 
.pasitraukus caro priespauda - totalistiniai režimai:;, duja, visi panašus 
f.visu sunkumu užgriuvo ant Lietuves; sekvestrai//deportavimai, suėmimai, 
" žudymai,.buvo kaina,, kurią Lietuva sumokėjo ;ųž savo draugiškumą', parodytą 
Prancūzijai jos karią asmeny - net jiems esąn.ž-nelaimėj. ...

Ponas Kinisteris kątlk labai teisingai priminė, jog'Įvykiu chrono
logijoj-tikrai esama kažko, simboliško .į < į

.££_12SS_£i2°^i_!£22..?E22euzi jos_pasiMti2ybdJLieituyo^_buv2 
2^2§ElES_!SžįE_E1IS_-2_EŠ*į®_2įk222_!S§įE-įEutį®iuyos_pasiūn£ 
tinyb^Pnryžiuj _-_192to_mb. _rugpi&4io_24_dii_ir_k:ad^L,ietuTO- 
buvo užpulta: ir sukniubo ■veik_tąĮpądią^dięn§įi: kada krito n---“—-r--——- — .

Be tą didžios moralinės ii bei idealinės vertės motyvą, prie kuri u, s į 
dar grlįiu, yra ir kitą, kurią’nė. neminėsiu.-pav.,-buvo-Lietuvos, karai.-; 
nią, kilusią iš Prancūzijos’, kaip Klara, kuri yra/palikusi Lietuvoj to
kią šiltą prisiminimą, kad ją.užtikau savo pasikalbėjimuose,,. Kai kelia
vau po Lietuvą 1925 - 26 metais.’-.. "d \ -'l

Bai pasakius man dar lieka išdėsyti žadėtuosius samprotavimus ir 1 
komantąrus., ' ’’

Štai,, staiga aš sakau sau; ■
- ’ ^21iĖ§_2SŽi2iLŽĖ2S2Eį_22£2_S2^222_? 1 ’ \

■0 mes juk turim įęb-ai gerą, puikią žinią! irgi mes -iė .anapus-laistės sie
nos nesužinojom, "kad Čekoslovakijoj .vyrauja visiškas vieningumas, kad9 
95, o gal ir daugiau procentą balsą atiduota už- moralinius Cėkoslovakiju 
politikos išlaisvintojus? ♦

Ar mės'negirdėjom, jog vieningumas buvo- toks, kad nebuvo opozici
jos, ir.tai dėl paprastutės priežasties:kad nebuvo jokios; Įeitos partijos 
kandidato ir net programos, 0 balsavimas buvo puikiai garantuotas ir vie 
ninguma-s buvo taip tikras, kad rinkimą eiga-tegalėjo kontroliuoti viena
tinio ąąre.žo kandidatai? .

.Taip, ponai, viskas eina ko'puikiausiai; ’tad. ko jus atėjot drumsti 
mums ramybės? . ’ L ' ’ ' -- "

Vieningumo-paslaptį mes jau susek&m. Tai tikras politikos filoso
finis akmuo. T'-i labai nekomplikuota'© dalykas, ir jis man primena vieną 
Tacito pasakymą;"Ūbis silentium faciunt, pace®'appellant",-maždaug.Tylėk 
ir viskas bus tvarkoj".- ’ . • ■ '

Taigi, vieningumas pasiektas; tuo patim užtikrintas, visą instituolj 
ir tautinis.vieningumas. 0 jūs tvirtinat, kad anapus-tos.puikios sienos 
yra nelaimią, deportavimą, sekvestrą, žudynią, net kankiniu. Ne,, oi ne! - 
Mūsą s'ąžinės buvo-ramios, bent pagal žinias, mes-žinojom, kad viskas tvar 
koj. . ■■ - ' ■

Rami-sąžinė - sakykit-, ponios ir ponai, ar jūs tuo patim norit pa
sakyti , „kad ir mūsą suvokimas aiškus? Aš ssu iė tą, kurie mano, kad rami 
sąžinė kartais yra aiškaus suvokimo priešingybė. ■'■ . -

• Ai»22S£įį2_įįį2įįi»!SS--įl^2®į2_įSįsY2i9-E£S2Eiį2_Ž522*į- ’
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ir-piliečiai turėtu, ramią sąžine,, jeigu jie aiškiai 
suvoktu istorinę tiesą ir šių dienu tikrovę, Ir aš

tiįjeramioSį. neš pasaulio laisvė tebus išgelbėta ir 
grispaustos tautos tebus išvaduotos tada, kai. pašau-■ 
112-21žl22_S2į32_SlŽ12-2££įS2Ei (plojimai)

Nebekalbant apie sąžinės atbukimą, apio'Balti jos všlstyhiu ir,bū
tent, apie Lietuvos likimą vyrauja didžiausias neišmanymas. Dartebe- 
lalsvo pasaulio šalys daugiau ar mažiau pripažintais ir daugiu ar ma
žiau nlekšlhgais valstybiniais, sumetimais užmiršta ar tiesiog ignoruo
ja tu valstybių tragediją, tuo patim Išduodamos reikalą, kuriam jos' ta- , 
rėsl pašloa tarnaujančios, ir kuriom laisvės lr.net gyvybės kalpą tarnau
ti joa 1939-45 m. kvietė visas tautas.
■I Ponas ministeris pačioje savo pranešimo pabaigoje priminė morali-, 
nius Jai pareigoj imu?-,, kuriuos .sąjungininkai prisiėmė per karą. Jis paci
tavę keletą sąjungininką konferenciją nutarimą;„Leiskit man tiksliai nu
lyti.. ,kas per karą buvo pasakyta, prižadėta ir prisiekta, nes

jilSL į22Sl®į_į£_22£-12Sžįį2®_2£2B£2522
■ H2-Kį££į2SŽį£.^Hdnąi_šio_momento..tikroyei'i_ir_įi 

-2S£^J^2Z£į_SUKse^)^istat;£wJcovotl_su_yoldmai- 
5Zgte_ir_tartlufįškumu, . ■ . " ' ,

,vlstiek kokiais valstybiniais sumetimais jie bebūtą dangstomi.
Nesiekdami pirmąją tarpsąjunginiu pasimatymą/ paimkim Atlanto 

ąbartą, Joje mes. skaitom:
■■ !• Sąjungininką kraštai - anuomet tai buvo JV ir Anglija, bet Jai-’ 

tsj prie Atlanto chartos Įsakmiai ir formaliai prisidėjo ir sovietą Są- 
. jungu, ir dėl to tas Įsipareigojimas, ir ją saisto,-nesiekia teritorinės 
nei kurios kitos ekspansijos; .?X ;

2, ,Jle nesiekia jokią teritoriniu pakeitimą, nesuderinamą su lais
vai pareikšta tautą valia;

3. jie gerbia visą tautą teis^ pasirinkti sau valdymosi formą;
• 4, jie siekia grąžinti suverenines teises ir savivaldą toms tau

tams, iš kurią tos teisės jėga buvo atimtos; ...
. Ponai, kokia ironi ja, kai visa tai.sugretinam su faktais.!

Galutinai sunaikinę naciu tiraniją, jie, sąjungininkai, tiki-sį', 
kad Įsivyraus taika, kurivisoms- tautoms duos priemonių likti saugioms 
save sienose ir visiems visą-tatą žmonėms užtikrins galimumą savo amžių 
gyventi be baimės ir skurdo.

■1943 m. spaliu 30 d. Maskvos 'konferenciją.
Skaitom: ■ ,

4. Jie - šįsyk tarp ją ir Stalinas. - pripažįsta, jog taikai ir 
tarptautiniam saugumui išlaikyti būtina ko greičiausiai sukurti tarp
tautiną organizaciją, pagristą visą taikingą tautu suvereninės lygybės 
principu ir prieinamą visoms tautoms, didelėms ir mažoms.

Pereikim prie Teherano konferencijos;
• Teherano konferencijoj -.o, tai buvo didžiesios bičiulystės konfa- 

renciją, kaip Jus tuoj pamatysit iš baigiamosios frazės, konferencija, 
po kurios buvo galima manyti, kad sąjungininkai, prisiekę amžiną bičiu
lystę, jai liks ištikimi, - taigi, Teherano konferencijaj mes matom;
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"Mes siekiam, kad bendradarbiautą ir aktingai dalyvautą visos 
tautos, didėlės ir mažos, kurios tik yra kaip ir mes visa širdim ir. 
siela pasirengusios visas pastangas paskirti, tironijai, ir vergi j ai, pries
paudai ir netolerancijai užslopinti,.Mes Jas su džiaugsmu sutiksim at
einančias prisidėti prie visuotinės demokratiniu tautu šeimos".

Ir toliau; ■ • ■ '
“Baigiantis tiems nuoširdifems „pasikalbėjimams musu mintys ir vil

tys lekia; i tą diena, kada pasaulio tautos galės, gyventi laisvos, ti
ronijai nepasiekiamos ir besivaduojančios, savo pačiu troškimais ir są
žine”. S .. ...«;• ■ ; ■■■ .

0 štai didžioji draugystės priesaika:'
"Mes. čia atvykom kupini vilčių Ir pasirižymą, o lėslskirstom pasi

darą tikri draugai dvasioj ir siekimuose".(Auditorijoj juokas.)
Ar ai neturėjau pagrindo sakyti, kad tai buvo prisiektos draugys

tės konferencija?
Tačiau Jaltoj cinifkasjbei maklaveliškas.realizmas jau labai toli 

buvo nustūmęs idealus; įsižiūrėkit: Jaltos komunikate pirmusyk nebemi- 
' nimas idealo žodis ir jau nėb.eprisieklnėjama draugystė. Taip, Jaltos 

, konferencija paskelbė pareiškimu, kuriuos jūs būsit, skaitę, tačiau

2£į_Ė2Y2_l~22įį-iE-yį££.!.-!S£2-2£2!Sum_įyykoi._buvg_]ąa— 
4SES2_2E£^ti2i2_Z£it2®_^22£2££22ii21_E2£i£2i^li£i2_ 
g.rieštąravimo_įįarj>__idealo_ir tikrovės. .

i Vis dėlto reikia pstebėti, jog net Jaltoj, kur visus paėmė, kaip
žinote, realizmas, signatarai (tarp ją ir p.Stalinas) rašė, galvojo 
(bent aš taip manau), ir pasirašė štai ką;

"Tvarka turės būti atstatyta Europoj ir tautą ūkinis gyvenimas 
turės būti '-tkurtas tokiu.būdu, kad išlaisvintosios taustos galėtu pa
naikinti paskutinius fašizmo bči nęcizmo pėdsakus bei .laisvai pasirink
ti demokratines institucijos. Vienas iš Atlanto chartos principu yra 
tas, kad ^yisos tautos turi teisę pasirinkti valdymosi formą ir kad joms 
privalo būti grąžintos’suverenumo bei savivaldos teisės, kurias agre
soriai iš ju jėga buvo atėmę".

Toliau; ’
"Čia mes dar kartą po reiškiam savo tikėjimą Atlanto chartos prin

cipais, patvirtiname įsipareigojimus, mūsą prisiimtus Jungtiniu Tautu 
deklaracijoje, ir savo nusistatymą išvien su kitomis taikingomis tau
tomis kurti pasaulinę taiką, reguliuojamą teisės ir , pašvęstą taikos , 
saugumo, laisvės ir b-naro gėrio reikalams".

Pats Stalins s asmeniškai tais pareiškimais prisiėmė tai,kas, ro
dos, būtą laikytina įsipareigojimais. . <

Štai čia aš turiu Stalino pasakytą 1941 m. lapkričio 6 d. kalbą, 
ir ką aš ten skaitau?

"Musą karo tikslas,nėra pagrobti svetimu teritorijų nei .pavergti 
ten. gyvenančias t»ut-strausą pirmutinis tikslas yra išvaduoti savo tau
tą iš naciu jungo. Mūsų karo tikslas nėra'primesti savo režimą paverg
toms Europos tautoms. Misą tikslas yra padėti toms tautoms.kovoti dėl' 
savo išsikėsvinimo, o savo tautinį, gyvenimą organizuotis palikti joms 
pačioms. Mes nesistengsim kištis į'kitą-tautą vidaus reikalus".

Po metą Jungtiniu Tautą veiklos planas buvo atremtas į šiuos 
principus;

- Rasinio išimtlnumo panaikinimas; -
- Tautą lygybė ir teritoriją, nepažeidžiamumas;
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- Kiekvienos tautos teisė sava nuožiūra .tvarkyti savo' reikalus,
1 - Ūkinė ir medžiaginė parama nukentėjusioms tautoms;
- Demokratini#: laisvi# grąžinimas;
- Hitlerinio režimo sunaikinimas. . , .s,
19*3 m. lapkričio 6 d. reikalas, jau ėjo apie suteikimą teisės lai

svai pasirinkti savo valdymosi formą išlaisvintoms Europos Tautoms. Tie 
Įsipareigojimai iė tiesą buvo tokie formalūs.tokie aiškūs, taip dažnai 
kartojami; tokie nedviprasmingi, kdd juo labiau. jaudiniesi ir piktinie
si matydamas, kas Šiandien darosi, ir regėdamas faktinę tikrovę,

..n&ure principai, o tikrovė, mano ponios ir ponai, Štai tokia, ko
lei* kątik nupiešė p. Jfinisteris. Ji trumpai nusakyta viename: rašte, 
kuri atradau tarp savo popierių; *'

įęįgu_kur n2E§ pasaulyJlaisvės_grinoipąi_Įgyvendinti., 
tąį_kažkaip atsitiktinai_įie_neįg2vendinti_kaip_tik_ 
mūsU-Europoį^-Ązi į2g._įS'į}tos3FiligįnaįiHi_ĮndiįaiBurmąi 
Sjrijai_Libanasijęorėja_turi_dau§iau_ar_mąžiau_laįs- 
Vės. Vienos iė tą tautą pilnutinai naudojasi' Atlanto :

•. teartos visą tą konferencijų principais, kitos bent

cipai ne tiems kraštams! • -.
Be' jiems Stalinas kalbėjo; matyt, Stalinas kalbėjo sau. Reikėjo, mat 

■- užmigdyti tautu saugumą, reikėjo duoti joms pažadu; tarptautinė dema
gogija nėra taip sau, o ją iššaukia realizmą ir aktingas materializmas.

Tikrovė štai kokia; tuo metu, kai rusą bei ją satelitą atstovai'. 
Jungtinėse Tautose .- aš pats tai stebėjau - pajuokai išstato, žmogaus 
teises,

karą_laįme|įusĮ6s_demokrati1įos_nedrįsta_atvirai_pa- ' 
žvelgti faktms i a’kis ir reikalauti j, kad būtą at- * 
statyta_laisvė_tokią_tautą_kaįp_Baįtiįos_tautos1

J2g_bįl21
Baimė šiuo metu yra didžioji pasaulio valdovė, ir tai man primena vie
ną. Talleyrando Vienos kongreso tartą pasakymą.Ji pacituosiu ne tiksliai, 
bet dėl jo prasmės esu visiškai tikras. Jis kalbėjo;"Baimė gimdo jėges 
piktnaudojimą, o jėgos piktnaudojimas gimdo baimę".Būdami tame praga
riškame baimės rate mos veik nedrįstam prisiminti praeitojo karo monn- 
linią tikslą ir ją palyginti su vadinamosios taikos praktika.

Tikrovė? Taip,ji nusakyta lydimajame rašte, kuri Lietuvos,Latvi
jos ir Estijos įgalioti ministerial i'tebeveikią Jungt.Valstybėse ir te
bepripažįstami savo kraštą atstovais, pridėjo prie atsišaukimo, nukreip
to į aukštąsias pasaulio asmenybes. Jie pareiškė; "Mes laikom-savo pa
reiga pakartoti savo protestus prieš sovietini musą kraštą pavergimą 
bei nepriklausomybės likvidavimą ir turime garbę Jums pateikti šias pas. 
tabas; sovietą organai siaučia beatodairos persekiojimais ir, nepaisy
dami Atlanto chartos bei Jaltos susitarimą dėl tautą teisią, vykdo pra
žūtingą genocidą bei eksterminacijos politiką. Tie metodai žiauriai pa
liečia visą žmoniją**...

Trumpai tariant, mūsą visą ir viso pasaulio pažeminimui mes re
gim tikrą atžangą, ir mūsą tautiečiai, bent kiek pasilavinę bei susipa
žinę su istorija, nesusilaikytą, nenusišypsoję,jeigu jiems kas primintą 
tariamai tamsiuosius- Viduramžiusąahą vergijos gadynę; juk mes gyvenam
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’šviesos ir pažangos amžią;' pritaikę’ mokslą' technikoj ::mės': aukštyn kojom i 
apvertėm strategiją bei taktiką ir tuo patim politika bei diplomatija;

, mes atidarėm pasauliui nuostabius oro kelius, mes stvėrėm/neįtikimus
■ akiračius vaizduotei, kokios negalėjo drįsti susikurti, pats Wells, mes 
apvaldėm daugi .elementu; - taip, tik ncapvaldėm moraliniu, elementui

Medžiaginė pažanga - aki ji. yra padariusi (tarp kitko - mūsų nelai
mei) dideli šuoli ir atlikusi gigantišką etapą. Bet moralinė pažanga... ■

kyįęnu_metu. prck.iamuo!įama£norį;_tai-_kartaįs_ir_g'akgnk- ■
, .tą_kreivai suprastam_diglomatlniam_įėmintingumui2iįog

tartiufas diplomatijoj nemažiau neleistinas kaig tar- 3

Neseniai išleistoj knygoj"Baltijos tautu tragedija" de Chambon 
Įdėjo frazę, po kuria aš pilnai pasirašau-: ^Realistai politikai mums pu. 
.sakys,, jog skaitytis reiki a ne su. teisingumu, bet su būtinumu ir su vals
tybės reikalavimais". Jeigu, jau taip, tai kam: Jungtiniu Tautu- vyrai iš
davė tatas, totalizmo sužlugdymu pęrstatydamoš kaip aukščiausią: savo pa
stangų tikslas nes totali ynas tebegyvuoja, totalizmas, t. y,., politinis- 
cinizmas, kurio morblihūat-.iisyklė yrai'vistick:kuriom ęriempiifim”. Ar ži- - 
not, ką kalbėjo;Mnkiavėlis? Klausykitės; "■■■'■ .-;

" .Be abejo, dideliai .girtina , kad kunigeikėėiai laikosi savo,'įsi
pareigojimą. Tačiau tarp mūsą'gadynės kunigaikščiu,'atlikusią didžius -i 
darbus, mažo tėra tokią, kurie būtą sielojasi apgavę: tuos,: kurie pasi
tikėjo ju taurumu. Laimingiausias kunigaikštis yra tas, kuris gerinusiai, 
sugeba Įlįsti, i lapės kaili. Svarbiausia gerai; vaidinti tą vaidmenį;žmo 
nės tokie nesudėtingi ir silpni, kad tas, kuris nori apgauti, lengvai' 

. ras kvailią. Svarbiausias: dalykas - išlaikyti savo prumą'ir galiąjprie- 
monės, kad. ir kažin kokios, visada atrodys garbingos ir bus visą užgi- 
riamos. Masė- užkimba ant vaidiniu ir tesprendžia pagal faktus". .

Ar-ne taip bus galvoję--'Sovietą S-gos valdovai? Kiekvienu atveju 
j jie taip veikia. Tačiau tai nereiškia, kad .mes, prancūzai, ir'kad Jūs 
Iponios ir- ponai',kurios tautybės bebūtumėt... galime, savęs neišduodami ir 
j'neišstatydami baisiam pavojui, sutikti su cinizmo pergale politikoje, 
tarptautinėje politikoje, - sutikti su pergale hitlerinio totalizmo,nes 

/'argi tai ne tas pats daiktas, tik kitaip pavadintas? Ir ką mes galim pri
kišti hitlerizmui, jeigu jį nugalėję susiduriam su politika, ir su žmoni" 
mis,’ darančiais lygiai kaip darė Hitleris?.

Atsiminkit, jog kai Hitloris 1933 m. spaliu 8 d. paliko. Tautą S-gę' 
jo pirmutiniai žodžiai buvo:"Nuo šiol tik dvišaliai paktai, stipriojo 
derybos su silpnėisi- j.sI.,. Mane Tautą S'~ga perdaug varžo, aš. išeinu!...

Ir tuoj viskas prasidėjo šuoliu. Pačioj Tūtą S-gos panosėj prie
šingai visom sutartim atstatęs armiją, jis užėmė Reino sritį ir Vidurio 
Europai užpulti pradėjo prširengimus,.-kokius ūkinėj ir soči alino j j srity 
dabar matom- tovl-'-tą politikoj-.., Argi tai ką doro Stalinas, nėra dviša
liai paktai? Yra 16 sutarsią, kuries sovie-taįįasiraėė :su laisvais - so
vietą išlaisvintais - kraštais arba tie kraštai pasirašė tarp .savęs-.Ksio- 
tas daiktas,ponios ir ponai. aš visą tą šutančią tekstus labai atidžiai 
perskaičiau, - jos nuostabiai viena į kitą panašios, ne tik turiniu, bet 
ir terminais. Visos 16 pasirašytos 20-ėiai metą,visoms joms atšaukti .'rei
kia.pranešti apie tai prieš metus, visos jos pratęstinos penkeriems lae-K 
tams. Visoms visa tai vienodai ■ \

Ak, Vąkar^Joloko_dar_nėrai_bet_įau_yra_R2tą_blokąs,
1§ suįa£*į,u.

Visa, ką tik ką pasakė p. Ministeris, yra tiesa. Tiesa kilusi ne iš 
iškinimo, neis tendencingo tekstą komentavimo.
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/Tiesa yra, kad fiulti^vs >valstįį>ės granyko ne pa- ) 

S®i_15£2i£Hti3£_t2t22i-ii22-_XSSi--SS_SSi-ii2--y®12_ 
tybės iš tarptautinės bendruomenės išbrauktos-..ne_
^2Sį22_22E2_5?įį2i®2įį2_S'222ž_lį22S_yE2i_22Yti_įSa2 
Jungt. Valstybės savo teisė;’o Jackšono raitu gene-

: £Sįi2įa5žJ^įY2į®į®5iLtJįu£įnbergę_atinęti_Sovietv- S-gos.
2£21i2S112_®į®22Y222į_į:į222Yaį-.

_
Istorinis faktas, kad Gruzijos ministeris Paryžiuj buvo pripažįs

tamas ligi 1935 m., t.y, ligi sovietą-prancūzu sutarties pasirašymo. 
Tas faktas pernelyg greit užmirštas. Lietuvos atžvilgiu tolygi 
šiandien tebėra Anglijoj, Jungtinėse Valstybėse. Štai tiesa.

Tai juridinė, tarptautinės teisės tiesa.

Bąltlįos_yalstybės_nėra įšėjusios_iš_targtautinės’ 
įgndruomenes i_još _iębėra_nudienės_tarptautinės_tei- 
sės objektas ir subjektas^ norim ar nenorim, Balti
jos -ZSižįKŽlS _t §2225 -.tarptautinės politikos_gįementas.

padėrtls
’■ -iWl

■ - .

■
■ V v

Instituciniai ju laisvės elementai yra pranykę, - ju laisvės ele
mentai tebėra.

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

Atsiprašydamas, kad užsikalbėjau, aįfcreipiuos į šioj salėj esan
čius. lietuvius ir į p.Minister!; aš juos,kviečiu nenustoti vilties ir 
tai grindžiu ju senos,skausmingos ir karžygiškos praeities prisiminimu. 
Baltijos valstybės ir būtent, Lietuva jau nuo sene yra armijų žygio ke
ly. Aš kažkur skaičiau, kad 1940 ar 1941 m<,lietuviai,vokieėiu-išvaduo-ti 
iš rusu«kalbė jo ;"Vienas plėšikas mus išvadavo iš antro" .Liūdnas Tikimės 
patekus tarp Charybdės ir Scillos, tarp priešiškųjų armijų, tarp prie
šišku rasiu. Buvo aišku, kad germanu ir slavu atsiskaitymas, nepasise
kus 1917 m. dėl Lietuvos Brastos, viena dieną įvyks,- jis įvyko,- ir 
kad tada Lietuva pateks tarp replių-

Man menasi, p.Jšini eteri, lotyniškas užrašas Vilniaus universiteto 
kieme,jį turiu čia užsirašąs ir leiskit man ji laisvai išversti;

"Jusu senas tradicinis narsumas tėvynės danguj įžiebė nauju žvalgi 
džlu".

Aš esu tikras, kad kaip ten bebūtu
įr 2£?s22_: ^įS!Jsimas,kada

jūsų senosios dorybės įžiebs naujas žvaigždes. 0 ka~ 
dąngi_įįūs_esete_tikinti_katalikiška_tautai_aš_t(į_ 
karštą linkėjimą jums perduodu įūsu garbinamos,, Vi 1- 
2i222_^22S2®_Y2E22_2i2Y2_i?2i^222_^22iSi2tl22Yi_2i2it™21j)

PIRMININKAS.

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

■
mūsų sąžinė nėra rami.
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O dabar žodis muši# draugui Jean-Jacques Uruber.
M.GRUEER.'

I - Pone Pirmininke, brangūs draugai lietuviai, _
' Visi# pirma atsiprašau ponios „K egi-1 .e r s ė n vardu. Jos nė-

’ Paryžiuj, b'et ji šįvakar norėti# būti tarp mūši#, nes ji būtą-peteiku- 
savo.liudijimą apie savo viešnagę jusi#, jauname demokratiniame kruš-

, kuri ši taikos kovotoja visada prisimena su giliu susijaudinimu, 
iš pats greitosiom papasakosiu panaši# prisiminimi# iš šios pačios mūši# 
šio vakaro susirinkimosaite. . . ; t

Praeitą tarpkarį, kad' Europa tingiai gyveno savo laimės motę., 
šitoje Jean Giraudouz Europoje,-šioje pat Serbonos salėj vienas Jaunas 
lietuvis studentas mezgė patvarius draugystės ryšius su apsčiu buriu 
pranoūzi# studentu.

Jis buvęs nepaprasti# dalyki# liudininkas. Jis bu'ro matęs rusi# re
voliuciją, -išgyvenęs savo tėvynės prisikėlimą; dėka savo t-ėvo, kuris 
buvo vienas iš didžiąją e no meto europiečiu, jis buvo dalyvavęs ir Tau-, 
tą S-gos, ir-Įvairiu kultūriniu draugiją prasiskleidime,kuris buvo nu- * 
myse sužadinęs tiek vilčių. Jis, kaip -ir mes visi, jautėsi turčius nau
jojoj# didęsnėjėj Europoj, kur kiekvienas galėjo, keliauti, kur norėjo, 
ir visur būdavo broliškai priimamas.

0 tačiau.mes jautėm, kad už tos pusiaušvyros, už to mokslo sly
pėjo kažkoks paveldėtinis skausmus. nė. tai suvokiau, vieną dieną,kada 
jis man padovanojo labai gražią knygą ap'ie "Lietuviškus kryžius" ir ka
da jis, duodamas man'-tą puikią knygą, kurią aš. kaip brangu turtą iš
laikiau, priminė, jog ji uždrausta ir kad lietuviui, Užtiktam su ja 
rankoj, grėsė kalėjimas bei ištrėmimas, \

Istorijos drama kartojasi: tas pats draugas neseniai man padova
nojo kitą knygą, taip pat kupiną nostalgijos, knygą# kurią jo tautie
čiai- lietuviai parašė ir iliustravo tremty. .
Ė’■ Iš gautą informaciją, iš žodžią, tartą apie teisę ir teisingumą, 
jūs būsit pajutę, ■ 15

koks didelis solidarumas yra tarp lietuviu tautos■ .

Jūs būsit pajutę,.kad toji tauta, kurį, istorijos būvyje turėjo savo • 
didžiąją epopėją,-tą gražią epopėją, kuri paliko pasididžiuotiną atmi
nimą ir vardą, bet nepaliko imperializmo pėdsako,' yra turtinga ir gyva. 
JŪS būsit pajutę, kad tame savotiško žemėvalzdžid Rytą Europos kampe
lyje, toje didžiulėje šiaurės lygumoje, kur vešliais jevais,.liūliuoja 
laukai# kur kapai dunkso, kryžiais,-kad ten gyvena labai išmintinga tau-' 
ta, nepaprastai darbšti ir tauri tauta, tauta# kuri išnaudojo vienati
ni demokratijos šansą ir nusikratė ne tik.svetimąją valdovą, bet ir iš* 
naudotoją stambiąją dva.ri.liuką. '

Toji’’jauna, demokratija tvirtai prisirišusi prie savo praeities 
išlaikiusi savo kalbą," tikėjimą ir papročius, atlaikiusi šimto dvide
šimt metą nakti., - jus girdėjot apie tos tautos nelaimes ir matėt,kad 
jos baisiai sutapo-su mūsąją nelaimią datomis,

- argi mes galim imti ir staiga tą demokratiją palikti?

prisiminkim miestą, kuri yra aprašęs'mūsą draugas Albert Camus, miestą, 
kuriame geros valios ir tyro lojalumo žmonės išgyvena patetišką dramą.
'įrišę ilgą Lietuvos istoriją su savo pačią drama, išvydę, kad toji la

la yra pati skausmingiausia drama, kokią tik mes esam pažinę,-su-
■ savy paprasčiausio žmonią solidarume Jausmą akivaizdoje nelai- 

'->je slypi tiek-tauraus orumo,tyrumo ir narsos. (Plojimai)

_ Ponai
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Vi nutarimas del Vjrcio_vartojimo.

Pastebėta, kad mūsų valstybės herbas -*■ Vytis tremtyje žaloja
mas. Dėl to primenama .tremtiniu organizacijoms ir visuomenei, o ypač 
Vyčio leidėjams, kad Vytis yra nustatyt- konstitucija ir įstatymai- 
(Valstybės ženklas - baltas Vytis raudonu_^e dugne).. Taip pat įstaty
mais nustatyta jo vartojimo tvarka. Be kompetetingū organu patvarkymo 
niekam nedera tautos brangenybės - Vyėio keisti ar savotiškai ji 'Šti
li zuoti.

Vykdomoji Taryba primena tremtiniu organizacijoms ir Vyėio 
leidėjams, kad nagai veikiančius Įstatymus Lietuvoje Vytis galėjo bū
ti vartojama:

12 valstybinėje vėliavoje, metaliniuose ir popieriniuose pi
niguose, taip pat Įvairiuose valstybės vertybiniuose popieriuose,

2- valstybės ištaigi# kertiniuose štampuose ir antspauduose,

j2 savivaldybių ištaigu kertiniuose štampuose ir antspauduo
se (savi valdybės, kurios turėjo savo herbus, kertiniuose štampuose ir 
antspauduose paprastai vartoja savus),

0-2 kitos organizacijos tegalėjo vartoti Vyti tik atskiru lei
dimu, taip cat kitokiems reikalams (ženkleliuose, atvaizduose ir kitur) 
Vytis galėjo būti panaudotas tik su kompetetingū organu leidimu.

Esant tremtyje dera Vyėio gaminimo ir jo vartojimo nuostatu 
laikytis. .

Atitinkamai pritaikant veikiančius'nuostatus tremties sąlygoms 
nustatoma;

12 Vytis gaminamas atmušto monetose Vyčio, pavyzdžiu,

2- Vytis gali būti vartojamas'kertiniuose štampuose ir ants» 
pauduose valstybinio ir savivaidybinio :pobūdži6 ištaigu bei organiza* ciju. ■■ .

■ ' v»o0o,- . .. Į-.., i-

' ■ PADĖKA. ...

Vykdomųjų ‘Organu Finansų Tarnyba reiškia nuoširdžia padėka. . 
visiems asmenims, kurie savo aukomis bei darbu prisidėjo prie pasko- 
los ir rinkimo akcijos- pravedimo. musu bendriems reikalams anglu zonoje.

Jpatinga dėkingumu Fihanšu Tarnyba reiškia Vyriausiam Zonos"' 
Organui ir jos Pirmininkui bei Apygardų Komisijoms, ir ju Pirmi ninkama, 

ir visiems, kurie kruopščiu savo darbu vykdė rinkimą vietose.
Pastoviu kvitu išdavimas.bus atliktas artimiausiu laiku. ' 

•’ ■ Q. sgT s e' . .
Įfe '.fe ■ 1' Finansų Tarnyba '
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