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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYMO' KATALIKŲ LAIŠKAS

ŠVENTAJAM TI7UI PI .UI XII; Vatikane.

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

Naikinami, terorizuojami,_aĮkani,_nupgį, kTaujuose_ga- 
glūdę, likę be_jokių net žmoniškų natūralių teisių^nuo 
£®S®2įi2_Yi?1-žįS^-A?2įl22ti’-Er£‘i2-?e_J^£y_8-1-2-o2.-?-.E-ES" 

galbos,.

Gyvename aštuntus teroro ir smurto okupacijos metus. Gyvybės kaina per
duodame Jums savo tautos kanfcių istorijos raštų, rodydami XX amžiaus be
dievybės - komunizmo gėdų, demaskuodami pasaulio akyse niekšingąjį melų 
apie Tarybų Sąjungoje religijos laisvų. Kol balsus okupantų smurtas.mu
su nepasmaugė, rašome tikrąją tiesa, savo tautos žiauriąją tragediją. 
Sis raštas yra mūsų Tėvynės mirties testamentae.

«, Mūsų Tėvynė Lietuva Vytauto Didžiojo laikais buvo didelė ir ga
linga. Varnos mūšyje, gindama krikšdionybę; sulaikė turkų veržimąsi i _ 
Europą s Mūsų-graži kalba yra vienintelė senovės indų-sanskritų liekana. 
Mūsų šalis nėra turtinga, bet čarbsėių lietuvių rankomis ji išmaitino ir 
aprėdė savo žemės vaikus. Baltijos jūra švelniai skalauja mūsų žemės pa
kraštį. Mus beveik iš visų pusių supa nekatalikiškos tautos. Rusų carų 
imperializmas šimtametinėse kovose mūsų ramią tautą naikino ir siaubė, 
kol, susidėję su prūsais ir austrais, pasidalijo mūsų kraštą. Caras jė
ga norėjo mus surusinti ir suprov-slavinti. Rusą šimtmečio buvo uždrau
dęs lotynų raidėmis spaudą, kad mes Įprastume prie rusiško raidyno.Nuo=.- 

stabiai atspari buvo mūsų tauta. Trys didieji sukilimai kardu ir ugnimi 
buvo sutriuškinti. Joki pažadai aukštos vietos lietuvio nesuviIiojo.Knyg
nešiai iš užsienio slapta nešė lietuvišką knygą. Rusų surengtomis Kražių 
skerdynėmis

'Stebėjosi visas pasaulis, kur lietuvių tauta parodė

j Lietuvos^ '
Į nacionalinė 1 
i ,, ,a^vydo f
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®šįį£_5ątalikiį Bažnyčiai ir Tėvų Žemei. '’"k

Po didžiojo karo mus užplūdo iš visų pusių, bolševikų - azijatų, or- ’ 
dos. Kol tapome laisvi tūkstančiai jaunuolių turėjo paguldyti savo gal
vas. Laisvoje Tėvynėje nebepriskaitėme pilnį trijų milljonų-feipaių. Per 
2J laisvės metus ne tik kad toli palikome Rytų kraštus, bet konkuravome 
ir su Vakarais. Deja, 1939 metais pasaulinis karas iš visų pusių apsupo 
mūsų darbščią ir rainių tautų. Per. Lenki jų vėl priartėjo 200 milijonų 
azijatų - bolševikų. Iš karto tik bazės, o vėliau visiška okupacija.Trys 
milijonai prieš 200 milijonų galėjome tik mirti už laisvę.

įąį9į^į_ti®l_kurįęjąirė_ir_nemato kas dabar tėvynėje 
vyksta._Sy._Tėvei_atleisk mums, kad mes gyvieįi. pąyy- 
dime_mįrus.iemsi Ką_mes išgyvename, jokia žmogaus vaįz-

-r negali sukurti.
Tai primena senovės didžiausius totorių antplūdžius.

Iš mūsų atėmė ne tik žemę, namus, sunaikino miestus, vienkiemius, 
bet atėmė net ir minties laisvę, protavimų. įlus pavertė visiškais dvasios 
vergais. Misų kultūra pasuko mažiausiai šimtmečiu atgal. Mes turime tikė
ti praeito amžiaus visokioms nesąmonėms, kurias senai persirgome, Žiū
rėdami į apiplyšusius okupantus, mes turime tikėti, kad pas juos visko 
yra, kad tik pas juos tėra kultūra, kad visame pasaulyje badas ir vargas, 
kad tik jų dėka mes dabar geriausiai gyvename, nors mūsų vaikai jau užmir
šo, kas yra cukrus, mėsa, sviestas. Okupantai išrinko, mums " seimų "buvu
sių vagių, svetimtaučių, girtuoklių, Įvairių perėjūnų, avantiūristų su
dėtyje. Tiek kandidatų, kiek "seimo" narių. Patys juos išstatė, patys su
rašė ir durtuvais varė už juos "balsuoti". Mus išdidžių lietuvių tautę. 
Diere, kokios baisios buvo dienosi J debesis lėkė balsavimo patalpos.Sa
lia urnų kraujo upeliai tekėjo. Žemė krauju pasruvo. Kas laisvės ragavo, 
vergijoj nebus. Tas nevertas laisvės, kas negina jos. Patriotai, nepergy
vendami tos diėnos patys krito durtuvais persiverdami širdis. Nuo okupan
to tankų, lėktuvų ūžimo, dundėjo mūsų miestai ir kaimai. 0 vis dėlto ne- 
balsavomę. Okupantų melas perviršijo visokį Įsivaizdavimą.. Jie paskelbė 
mūsų "vienbalsį"' prašymą. įsijungti į Tarybų Sąjungų. Tai buvo smurto ir 
gėdos valanda.’ Sv. Tėve, kada okupantas su savo tankais ir durtuvais, 
pridusiųo, tai mūsų žemė, akmenys, uolos šaukė prieš baisiąją klastą.Au
dros su perkūnijomis griaudė ir drebino žemę prieš tų baisųjį melą. Tos 
baisios dienos tūkstančius lietuvių Sibiro katorgose pražudė. 0 vis dėl
to, mes didžiuojamės, kad laisvę labiau mylime, kaip savo gyvybę.

19*1 metų birželio mėn. per. tris dienas be teismo, be tardymo, su-' 
gaudė su vaikais, seneliais, ligoniais apie 40.0U0 lietuvių, sukimšo 1 
galvijinius vagonus ir be duonos kąsnio, be vandens išvežė į Sibirą. Tos 
3 dienos lietuviams liks amžiams siaubo dienomis. Mes matėme pakelėse iš
metamus senelių lavonus, naujagimius kūdikius. Ir šiandien mūsų akyse 
skamba alpstanėiųjų vagonuose priešmirtinės giesmės gaida. Mūsų akys ma
tė bučiuojančius paskutini kartą Tėvų Žemę. Tai matėme patys. Žiūrėjome 
į dangų ir

lūyos_šnabždėjo Galybių Viešpačiui-priesaiką^
- Laisvė arba mirtis.

Anų metų okupacijos balansas daugiau kaip 100.000 aukų. .
Po to seka vokiška, o dar vėliau,, sugrįžt a azijatiška okupacija. 

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

85 procentai lietuvių tautos yra Rymo katalikai. Religijos įtaka 
buvo ir yra labai stipri. Mūsų tautoje yra ypatinga pagarba reiškiama Sv.
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Merijai. Anot Pijaus XI Lietuva yra'Marijos žemė. Musu krašto pakelėse 
/'labai daug kryžią-smūtkelią. Tai tautos kančios simbolis. Bolševizmas 
r gerai žino, ’kąd , . \

S2į_'2®E§SiE®_E®įiSįi°® iįąĮSSSi t2į_lS2iSEEEi •
'£2Šl$į_EęįiSįiąį ir tenka_smarkiausias_smūgis.

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

Stalino įconstituci ja duoda tik religinio kulto apeigų laisvę, ir 
tuo pačiu garantuoja visišką antinėli scinę propagandą, .antireliginę ->rp- pagandą valstybė varo visu savo aparato pajėgumu. Religija viešai gali 
praktikuoti tik religinio kulto apeigas, o religinės propagandas vesti 
visiškai neleid-žiama. lod.ėl ir šiandien išrybą Sąjungoje net provoslavai 
neturi religinės spaudos ir pamokslu beveik nėra, išskyrus religinį ka-_ 
lendorią. Religiniu filosofiniu knygą,lėlikraščią visai nėra ir negali bū-, 
ti. Iš užsienio religinė knyga taip pat neįleidžiama.±okiu būdu religija 
negali plėstis,pasidalyti naujpmis mintimis ir n.-ujoji karta nebegali nai- 

. jo mokslo šviesoje pilnai pažinti religijos. Visu pakraipų pasauliniai- 
mokslai toli prašoks savo metodais ir patyrimais senus religinius meto
dus. Anot bolševiku, praeis keliolika metą, seniai išmirs, o jaunimas ma
tydamas religijos atsilikimą, moksle, nepažangumą moksle, savaime nuo re
ligijos atsigręš. Tas ju samprotavimas, kiek praktika rodo, yra teisingas 
nes mokslo, meno, spaudos bendradarbiavimas yra būtina priemonė bet ko
kiai pažangaiTokią religinio kulto apeigą laisvę taiko ir Lietuvai. Ka
taliku kunigai turi būti žvalgybos agentai.. Atsiskirti nuo Romos, visur 
talkininkauti valdžiai, vfnu žodžiu, būti valdžios reikalą įrankiu.Lie
tuviu katalikai su tuo nesutiko. rrasid 'jo "baisus terorizavimas, nšikini- 

-mas. Sis teroras yra slaptas, oficialiai viskas, yra tvarkoje, bet prakti
ka yra baisi. Ir kada kalba Maskvos aukštieji politikai yra .malonu ir ge
ra klausyti,, -kai tuo tarpu slapta duodami kiti nurodymai. Ir kuo valdinin
kas-bus religijos atžvilgiu žiauresnis, tuo jis geresnis. Joks .įstatymas 
j -nevaržo. Vienintelis įsakymas-- spausk, daryk ką nori, tik kad nebūtą 
viešą skandalą. £io teroro kelios priemenės.

; v
Jau nuo 1944 m. darete didžiausias ' spaudimas įsteigti tautinę baž

nyčią, panašiai kaip padarė atimtoje iš Lenkijos' Ukrainos dalyje. Paža- : 
dais intry „oąiis, pagaliau baisiais šantažais ir suėmimais, gundė ypač 

‘veiklesnius kunigus; kad jie pradėtą vesti propagandą prieš bažnytinę 
vyriausybę, neva .už jos neveiklumą, keltą naują bendradarbiavimo minčią 
ir tuo sudarytą aktyvistą būrelį, - tautinės.-bažnyčios branduolį.Tuo pa
čiu laiku valdžias spaudė nuolat rašo apie, popiežiaus išdavystes: Roma, 
yra tautą išgamą, budelią landynė. P.opiežius buvo ir yra lietuvią tautos 
išdavikas, popiežius yra tautą ir Lietuvos laisvės priešas Nr. 1 ir 1.1. 
Lietuvos tikintieji išklauso, nes tai privaloma, bet nieko negirdi. Ben
drininką nesusiranda.

2. Angažavirras žvalgybos darbams.

Žvalgyba nuo nat pirmąją dieną rinko ir renka kunigą " nusikaltimui
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tiek politinius, tiek moralinius, j. i e "nusikaltimai" labai platūs.'Yra pa-., 
kankama, kad giminėje yra kas nors, valdžiai netvarkoje. Areštui užtenka, 
kad prieš Iv'meti# dirbai kataliku akcijoje ir tjt. Žvalgybos agentai tu
rėdami "duomenis- aplanko kunigu ir lė kart Įvairiu gerybi'u pažadais, vė
liau šantažais, įvairiais"nusikaltimais" ima terorizuoti. Taip daro kar
tais net ištisus mėnesius,■kol pakerta valiu, Kepalūžtantieji dažnai iš 
nakties pražūna, kaip ugnyje. Padoresniems kunigams, kankindami ir įvai
riais "liudininkais" remdamiesi, labai greitai sudaro bylas. Valdžios 
spauda pilna panašiu 'bylu- teisingiausia kunigas parodomas vagiu, naleis- 
tuvlu, banditu, žmogžudžiu, kuriam teismas paskiria tik dėl"gailėstingumd' 
kaip kunigui, 15 metu Sibiro katorgos. Kuriems neįmanoma.ką ners primesti, 
tuos provokacijos būdu, net 'nenaudodami švankiausius dalykus, likviduoja. 
Pav.; iškviečia pas mirštantį, o pasirodo, kad tai buvo tik perrengtas 
šnipas. Kunigą apkaltina patarnavus pogrindžio veikėjui ir po to 15 metą.-

Įf212£į_^ąžnąs;Jt'v£kis_žyal2ybininko_ė;Įiinąs_iS]3ažinties 
provokaci"iu tikslu, arba reikalavimas, kad kunigai įš- 

^uotU-įšjąąžintieS-paslaptis. ,
\ • ■ ■ ■ 

Žvalgybai nieko nėra šventa. Bažnyčios atžvilgiu ji absoliuti valdovė,tik 
su viena sąlyga, kad viskas vyktų slėptai, be ^skandalo. Ir jei tas, kuriam 
pasiūlo žvalgybos tarnybą, kam nors pasisakytu, pagal bolševikinius įsta
tymus yra baudžiamas aštuoniais metais katorgos, nes įstatymai leidžia po 

. pasikalbėjimo paimti parašą, kad šios paslapties, kaipo valstybinės, nie
kam nepasakys. Tačiau kunigai yra ypatingai atsparūs. Šimtus ištrėmė į ka
torgą. Žmonės kunigais pasitiki ir valdžia, pajungus kunigą, daug ką suži
notą, kunigas .praradęs savo sąžinę būtu dar, labiau pajungiamas valdžios

' tikslams. Žemesnieji bažnyčios tarnautojai nė kiek nemažiau kenčia nuo pa
našiu proifkaciją. • .

Žl-SlEįSK-ESĮSįĮnas.,

Kiekvieną kunigą seka keletas asmenų. Iš aplinkiniu namu sekama, kas 
pas kunigą ateina, su kuo kunigas susi tiekti .Kur tik kunigas dažnai užeina, 
būtinai angažuoja ką nors iš tu namu, kad sužinotu, kas .yra kalbama.Baž
nyčioje sakomus pamokslus seka keletas agentu, kurie, vienaš antro nepa
žindami, turi duoti plačius konspektus. Vargas tam šnipui, jei konspektai 
nesutiktu ir būtą surastas kurio nors švelnumas. jJet gatvėje kunigo užkal
bintas asmuo nėra saugus.

Kunigai turi mokėti valdžiai pajamų mokesčius. Klebonai mažd. ug iki 
100.000 rubliu, vikarai iki 50.000 rubliu. Klebonu mokestis maždaug lygus 
aukštos kategorijos 10 valdžios twrne!>+oj’4i metiniai algai. Jiokesčiu nesu
mokėjus, išieškoma, prievarta. .sumokėti neįmanoma, nes tikintieji, ir norė
dami, pagelbė’ti negali. Jie normaliai'gauna atlyginimą, kuris lygus dešim
tai daliai tokio atlyginimo, kad badu nemirtu. Gyvena išsiparduodami rei
kalingiausius daiktus. Už mokesčiu nesumokė j imą daugumai kunigu aprašoma ir 
išpardavinėjama asmeniniai ir net bažnytiniai daiktai, varduodami valdiš
komis kainomis'daiktus nepadengia ir kelintos dalies mokesčiu. Likusiems 
mokesčiams įstatymai leidžia mokėtoją siusti viešiems darbams. Bijodami 
žmonių keršto, šio metodo pakol kas dar neprafctikuoja. ' k

5.Valstybinės paskolos

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

§i._iYSįEĖs_suYą:£žymai.

Oficialiai kunigas lygus visiems piliečiams. Tačiau vietos įstaty
mais jis dešimteriopai turi mokėti už elektrą, butą ir t.t. Pramoniniu pre-
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«ki# jam visai nėra. Daug kur Ir duonos kortelės atimtos. Panašus dalykai 
tik dar stipriau/taikomi visiems-bažnyčios tarnautoj ams.

7. Draugijos.-

Jokioj visuomeninėj organizacijoj kunigas neturi teises dalyvauti. 
Bažnytinės visuomeninės ir net labdaros organizacijos visai neleidiamos, 
nes oficialiai Darybą Sąjungoje - to visai nėra ir negali būti, nedarbingie
ji pagal įstatymus;, turi gauti pensiją, tačiau praktikoje milijonai elge
tauja. Tik kai kur seniams invalidams duoda pensijas 80 rubli# mėnesiui, 
t.y.tiek kiek slaptojoj rinkoj kainuoja du kilogramai duonos.. Todėl Šelpia
ma tik slaptomis. . •

8. Visiškas- kunigo_izoliavimas.

Joks kunigas negali valdiškoj įstaigoj ar įmonėj gauti vietą..priva
čiu įmonią nėra. Su religiniais patarnavimais ligoninėse neįleidžiama.Li
goninėse aptarnaujaifia tik slapia. Būt# didžiausias skandalas, j'ei kunigas 
nors ir privačiu reikalu, atsilankyt# mokykloje. Bet kokios profesijos 
viešai neleidžiamos. Tikybinės šventės visai neėvenčiamos. Tėra tik vals
tybinės nedarbo dienos. Apskritai kunigai iš viešo gyvenimo visai izoliuo
jami. J-et tie namai-, kur jis apsilanko, tyra įtariami. Joks valdininkas 
negali užeiti pas kunigą, išskyrus tarnybinio reikalo ar šnipinėjimo.

Kiekviena Bažnyčia turi sumokėti valstybei mokesčius. Už pastatą ir 
šventorią metams tenka net iki 50.000 rubli#. Yra didžiausia našta, kai 
reikia surinkti iš tikinčiąją tokias sumas, kurie ir patys vos gali pra
gyventi. Vargas būtu kunigui, jei iš sakyklos pranešt# .apie tokius mokes
čius, Tai irgi pusiau slaptas dalykas, kai ir viskas Tarybą Sąjungoj^. 
Kesumokėjus, aprašomas inventorius ii’ net uždaroma bažnyčia. Kitą reli- 
gij# uždarytą jau yra bažnyčią. z ; ,

10.. Religinė sgauda,

Nežiūiint milžinišką pastangą, jos visai nėra. liet nė mažiausios 
maldaknygės neleidžiamos spausdinti. Yra tik valdžios ^spauda, kurioje, 
be neigiam# dalyku, nieko teigiamo apie religiją, nerašoma. Vargas tam, 
kas bandyt# iš sakyklos atsakinėti į laifcrf šfcią puolimus. Dogmatiniai 
pamokslai dar šiaip taip pakenčiami, o opblogetuniai ir istoriniai yra 
labai įtariami ir rizikingi, -religinės krikščioniškos filosofijos, gam
tos istorijos ir net religijai -palankios poezijos knygos yra surinktos 
ir sunaikintos. Juodojoje rinkoje religinė knyga yra brangenybė.- Viso
kia religinė tautinė mintis perduodama tik gyvu žodžiu ir slaptomis. 
Poetai griežčiausiai baudžiami už religini# giesmi# kūrybą. Solistams ne
valia bažnyčioje giedoti.

11., Įięliginis menas. ■ ■ ,

Religinis menas, skulptūra, tapyba ir t.t., visose mokyklose už
draustas. Dailininkai dirba tik slapta- Viskas, kas buvo religinio vie- . 
šai išstatyta muziejuose, meno galerijuose, išimama. Tėra tik "tarybi
nis" menas ir -dailė.

Jot nuo vaiku darželiu vedama antireliginė akcija, Tikintieji mo
kytojai pakenčiami, tik dėl kadrą stokos. Pamald# laike būtinai daromos 
paskaitos, iškilos, viešieji darbai. Ir,vargas neatėjusiam: jis negaiš 
'stipendijos, vėliau geresnės tarnybos. Kiekvienoje paskaitoje mokytojas 
privalo skirti kalias mintis antireliginei-tarybinei propagandai. Tačiau 
įstaigose ir įmonėse praktiškai rus# kalba. Lietuvos istorija baisiausiai 
klastojama. Kiekvienas pasaulinis įvykis perduodamas pagal Maskvos nuro
dymus. Jr taip nuo vaiku darželio "geras" mokinys yra tik tarybinis,t.y. 
tas, kuris lEsigaili net tėvus išduoti, jei jie yra kitokiu pažiūrą. Gam
tos mokslai perduodami tik darvinizmo dvasioje, nežiūrint, ką kalba nau
jąją mokslą patirtis.
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1944 m. buvo 3 kunigų seminarijos, Nors visos patalpos karo reika
lams, iki Šiai dienai nėra atimtos, tačiau 1946 m. 2 uždarė, leisdami au
klėtiniams persikelti į Kauno kunigu seminariją. Tais pačiais metais vi
sai Lietuvai nustatė 150 auklėtinių kontingentą, 'kitus, apie 200, išvaikė. 
Yra Šimtai tvirtinimų, kad auklėtinių sl&čių sumažins iki 60. Tokiu būdu 
visai Lietuvai metams tektų 8 nauji kunigai, kai tuo tarpu per mętus iš
miršta nuo 25 Iki 30 kunigų, neskaitant suimamų. Jau dabar yra daug para
pijų; kuriose iš eilės yra suimti 3-4 klebonai. Kartais 2-3 parapijas 
aptarnauja vienas kunigas, kur normaliai buvo 2-3 k nigaį, šiandien ge
riausiu atveju 2. Seneliai invalidai kunigai pašaukti i aktyvią tarnybą 
ir aptarnauja kartais net dvi parapijas. Kunigų seminarijos išlaikomos tik 
tikinėtųjų aukomis.

įįl_§~2Xįį£_2~t^ba_ir_remontas.

Karas Lietuvoje sunaikino ar smarkiai apardė apie 100 bažnyčių-Apie 
jų atstatymą nėra ir kalbos, Visos medžiagos tėra tik vldžios žinioje,, 
o ji bažnyčiom nieko neatleidžia pirkti. Kas daroma, tai tik slaptai ir pa
sakiškomis kainomis. Daug kur žmonės meldžiasi laikinose pašiūrėse.

į§»_Vąldiški_komitetai.

Valdžia provoslavų pavyzdžiu, nori panaikinti bažnyčias ir kanonų 
nustatytus težnyčių palaikymo komitetus, o jų vietoje Įsteigti valdiškus 
vadinamus "dvacatkomis". Lietuvos bažnyčios reikalus tvarko tikybos rei
kalams prie ministrų kabineto įgaliotinis deilevičius, būvąs žvalgybinin
kas, partijos re rys. Toks 20-ties komitetas turėtų būti prie įgaliotitiių 
apskrityse ir prie kiekvienos bažnyčios. Dalį komiteto skiria valdžia; 
kitą dalį tik tvirtina. Jokių statutų, instrukcijų apie komiteto veiklą 
pareigas ir teises valdžia neduoda. Sudarius4 komitetą ir valdžiai jį pa
tvirtinus, komitetas sudaro su valdžios kokitętu sutartį dėl bažnyčios 
nuomos. Tokiu būdu jau nebe vyskupas ar klebonas yra bažnyčios tvarkytojas. 
Sis komitetas gali bažnyčia, uždaryti, nepriimti ar nušalinti kunigą. Svar
biausia, kad šio komiteto narius ■ž'ragybai yra lengviau užangažuoti. Ka
talikų bažnyčia griežtai atsisakė panašius komitetus steigti. Tuo klausi
mu antri metai eina žiauri kova.

si
Sovietų tvarkos niekas negali suprasti, neiš'gyVeMS bent poros metų. 

Yra neoficialūs ir nerašyti įstatymai, Oficialiai viskae labai gražu. Di
džiausio palankumo įstatymai yra piliečio atžvilgiu. Tačiau oficialūs įs
tatymai taikomi daugumoje tik partiečiams, o nerašytieji - visiems kitiems. 
Nerašytieji įstatymai kai kam suteikia visišką sauvalę. Tie, kurie norma
lioje santvarkoje buvo persekiojami kaipo vagys, plėšikai, žmogžudžiai, 
visokį įvairių.tautų perėjūnai, dabar yra aukšti pareigūnai, okupantų ge
riausi bendradarbiai. Apskritai, Tarybų Sąjungos santvarkoje vagys yra 
beveik nebaudžiami, Svarbu jų politinis įsitikinimas ir ištikimumas. Var- ■ 
gas patekusiam'! jų rankas,. Joks įstatymas suimtojo negina. Nieko nereiš
kia nekaltumas. Tortūra privers prie visk* prisipažinti, nors apie tai ne
buvai nė pagalvojęs.

į~2į2i22_įįk_tuo_atye 1ju.,_1jei_sutiksi_kitus_šnipinbti.

Suimtąjį mėnesiams uždaro į vienutę (karcerį), kurioje negali nei 
atsigulti ir be jokio maisto laikomas tol, kol palūžtama. Kankinimo įran
kių yra įvairiausių. Nenuostabu, kad labai daug žūva ir išprotėja. Teis
me jokio gynimosi. Kiekvienam nemažiau 10 metų Kibiro katorgos. Kol Sibi
rą pasiekia, išeina mėnuo laiko. Pakeliui dagelis miršta, nes vežami už
darytuose gaivijiniuose vagonuose be maisto, dažnai ir be vandens. Vasa
rą karščiai, žiemą šalčiai pavargusius pribaigia. Sibire temperatūra žie
ma siekia iki 50 laipsnių šalčio. Be šiltų drabužių ilgiau'išsilaikyti 
neįmanoma, paprastai daugiau 5 metų Sibiro katorgos mažai kas išlaiko.Iš 
Sibiro katorgos paleidžiami kartais tik visiški invalidai, kad tėvynėje
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baigty, savb kančios dienas. . ,

Tikintysis darbininkas ar tarnautojas visaip spaudžiamas.aukštesnės / 
vietos ar geresnio darbo niekad' negauna, iakenčiamas tik dėl kadru stokos. 
Lietuvos’žemdirbys, kaimo žmogus yra ypač religingas.Dirbdamas savo žemės 
sklype valdžios agentams yra sunkiai prieinamas.Tuftuolią Lietuvoje ūki
ninku beveik nebuvo. Dauginusia smulkūs ūkininkai, l.uo ryto iki vakar* 
jis vats dirbo, kad pragyventu, Tačiau bolševikinė žemės reforma ir tą dais- 
tąjį ūkininką palietė. Apkaltino jį bendradarbiavimu su vokiečiais ar ki- • 
taip ir atėmė dalį Žemės, nežiūrint, kad atimtoji■žemė dirvonuoja.Už smulk
menas, o dažnai nežinia už'ką, pri-aiko"buožės"vardą. buožės nebesaugo 
joks įstatymas. Buožė yra kiekvienas tikras lietuvis, nežiūrint ar’jis yra 
ūkininkas ar jis paprastas darbininkas, ar invalidas senelis, ūkininkas kan
trus, nėr naktis dirba, kad tik būtu savo, žemėje. ..ors kaip valdžia spau- > 
džia prievolėmis, jis vis dėlto gali šį tu nuslėpti ir geriau gyventi už 
kitos profesijos žmones, Todėl 194-7 m. valdžia mano suvaryti visus į kol
chozus, kad kiekvienas dirbtu už pusbadį gyvenimu ir be pragyvenimo nie- 

1 kuo kitu nesirūpintu, o tada lengviau būtą kontroliuojamas ir valstybė ga
lėtu gauti dar didesnį pelnu, 'i'a.rybu Sąjungoje yra viskas valdžios,priva
taus -.nieko. Visi, ar tai darbininkas ar tarnautojas ar žemdirbys, jei no- 
*ri nemirti badu, turi iš valdžios "vogti". j.lga yra maža, tik kelioms die
noms pragyventi.-Todėl vagiama kur tik akliūva. ir tai nėra jokia gėda.

Ic>į_Komunistu partija. - .

.ors didžiausiu smurtu terorizuoja lietuvius, tačiau lietuvis stip
riai laikosi savo tikėjimo ir tėvu žemės, i.omunistu partijos eilės neau
ga.Lietuvis ir privile ijy skatinamas, neprisideda, partijoj daugiausia 
kitatikiai, visokį svieto perėjūnai, netvarkingo yvenirab žmonės, kurie 
gauna geriausią atlyginimą ir visokio priedo. L/i partijos žmonės kur nors 
prieina, tuojau įvyksta skandalingi išeikvojimai, .arąidavėliai nartijai 
yra.be balso, yra tik : askvos ruporai, r. ip aškva’įsako, taip, jie ir 
kalba. Jž ju pečiu visada stovi rusai. Visą lietuviu dauguma verčiau mirš
ta, kaip sutinka-okupantui vergauti ar savo tautiečius išdavinėti. Dažnas 
vaizdas kaip surakinti jaunuoliai eina Čibiro katorgon pakeltomis galvo
mis Ir šaukdami 'T gyvuoja Laisva sietuva-.

19 • "ropaganda. <T———------------ ———
Vietos ir užsienio’ propaganda.šaukia apie didžiausią Tarybų Sąjun

goje .-uito laisvą. .-ikčiausias melas. parduodamas už.■pilniausią tiesą., i- 
rtgo čia nesigailina. Ino kronikos vaizduoja gražiausią yvenimą. 0 kaip 
žiauri tikrovė, ūsą s-'-nus rofesorius iri verčia kabėti užsieniui. Mėne
sius, metus, terorizuoja, kol paverčia bevaliais ruporais kalbėti tą, ką 
parašė.Maskva. Vaikai žmona, giminės atsako už jo mažinusią nukrypimą 
kalboje ar balso intonacija. Žvalgyba p-r Jl mėty išmoko Klastoti parašus., 
žmones nieko nematyti nieko negirdėti, isskyrus tik tą, ką valdžia įsako. 
Žmogus -nasidaro automatas, , o visas turtas, - ką ant savo pečiu gali pa
nešti. iyvenamoji vieta, šeima, Veikai - nesv%bu. Jie gyvens taip, kaip 
bus lemta, žvarbiausia - šiaiidieną^avalgyti ir kaip nors išsimiegoti, o 
kas darosi-pasaulyje, nesvarbu. Saldžia pasakys ką galvoti, ką kalbėti, 
kada ranką Kelti, kada ploti, kada kitus smerkti, kada girti ir kada 
juoktis. Tam juk valdžia, kitaip turėsime nemalonumą, kai valdžios pa
reigūnas kalba nesąmones, kas man, matyt, taip reikia, loja visi, plo
ju ir aš. Štai, ZX-jo amžiaus žmogus, 'laisviausias" Tarybų Sąjungos pi- 
lietis.. Tokiu automatu nori ir mus, lietuvius, padaryti. Joks kultūrin
gas žmogus tokio dvasios bankroto nesupras; deja, taip yra. Tokio žmo
gaus būsena neįmanoma aprašyti. Tik ją išgyvenant galina suprasti, ir 
taip nėr ilgesnį Laiką žmogus imi savąs nebesuprasti, atrodo, kad taip 
ir gerai yra,' kad visur Kitur yra tik vergija, o tik čia tikra laisvė. 
Tiems, kurie lankosi iš užsienio, propaganda, nori net čekistus, didžiau
sius budelius dievobaimingai.bažnyčioje suklupdyti, kad tik užsienietį 
apgautą. . .
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' 20. J’ersekioįamyjkovv rezultatai '

Trijy metą lietuviy religinė-tautinė kova davė baisius rezulta
tus. Visur smurtas, baimė kraujas, kančia. Daugiau kaip 100.000 tikinčiują 
nukankinta, arba iš bado ir šalčio Sibire mirė. Kasdien naujos aukos.

- Nėra namą, kuriuose nebūty ašarą. ' ~

40 procentą kunigą, t.y. daugiau kaip 400 Sibiro.katergoje arba porgindyje 
slapstosi. Visoje įietuvoje tėra Tikęs tik vienas vyskupas laisvas. Du mi
rė (Karevičius ir Karosas)., 4 suimti (Borisevičius, Matulionis, Ramanaus
kas‘ir Reinys). Kurijos suspaustos, seminarija vos gyva, vienuolynai su
naikinti arba žiauriai iėblaškyti. Niekas nežino, kada žvalgyba pabels į 
duris. Kad tik užsienis nesužinotą, viskas: daroma didžiausioje jtylbje.

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

££aktikoj^_didieįi_suyarž2mąį_nėra_taįj>_baisusi_kąi2 i 
kasdieninė baigė grovokaciįą, nuolatinis_sekinias_įr

< tas baisus netikrumas. .

Jau trys metai, kai mes esame toje mirtinoje kovoje. Kovojame 
kaip begalime. JSi nesigintume, šenai mūšy nebebūty. Mūšy tūkstantiai jau-' 
nimojvyry ir mergaiėiy ir net seniy yra miškuose. Okupantai mišky bijo. 
Ten dar yra mūšy laisvė. Ką mes kenčiame, gali suprasti tik tas, kas pąts 
išgyveno. Okupantas yra azijatas, žvėris, ne žmogus. Kai azijatas pasijun
ta galingas, jis yra baisus. Jo obskurantizmas, žiaurumas., kraujo troški
mas, siautulys, naikinimo manija yra be riby. Kai pasaulis kietai jam'kal- 
ba, kai pajunta pavojy, tada, kaip plėšrusis .žvėris, mędžiotojy apstotas, 
valandėlei iš baimės aprimsta. Jei pasaulyje kartais apie komunizmo darbus 
kalba žiaurokai, kitiems atrodo, perdėta. Tiems, kurie išgyvena ty naiki
nimo siautulį, kelia stebėj imąsi, kaip pasaulyje mažai žinoma apie komu
nizmą. Kaip nori, taip tegul kalba, leidžia plačiausiai vaizduotei pasi- ., 

.reikšti, ir tai toli gražu bus netikrovė. Velkami per laukus.prie sunkve
žimio pririšti ir prie bažnyčią'suguldyti lavonai, tai vis kitą pagazdi- 

,nimui.
Vyrai ir mergaitės nuogi, subadyti guli ištisas
ŽįeSąs JiolįJkol jnotinos_ir_yaikai_ilėbeišlaįko_

Tada prasideda baisūs persekiojimai net ligi kelintą karty. Kai kas mano, 
kad yra geriau, jei užsienio okupanty neerzina. Netiesa. Mums blogiau ne- ■ 
bus. Ir taip viskas sunaikinta, sudeginta, žmonės išvaikyti..Mes visko 
nustojom, o gyvybę mokėsime brangiai parduoti. _■

Šventasis Tėve, mes žinome šią dieną Jums užkrautus rūpesčius. 
Tačiau vardan mūšy iškentėty kančią mes drįstame, kaip savo kataliką Vado, 
prašyti užtarimo. Mes nebeturime kaimyną, kuriem galėtume patikėti Savo ir 
tautos ateitį. Iš visą pusią mus supa okupantas. Jūsą Šventenybės vadovau
jami, katalikiškos Lietuvos vaikai,

vieninteliai_esame_katalikai_šiaurėjei_12g_salelė 
Si52ti^į!£_i5E21i_Į2įį2_2Ėšuūįmo_įlgai'_neišlaikysi-

Mūsą tikėjimas, papročiai tradicijos, net mūsą kalba bus išnaikinta.
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■ V. ... 1 ...... .. . . , -J'?'- ... ' ' /

Mes dažnai galvojame-apie viduramžio -turkų, arabų ‘Ordas,. kada iškilo Didis-' 
ji Romos Vyrai: Urbonas U,' Inocentas III. Dabartinės rytų ordos, diploma
tinių žodžių, gražių kalbų nebijo.,.Mes dažnai'klausiame, kur dingo kultu- i 
ringę pasaulio tautos, kur yra.šimtai, milijonų pasaulio krikščionių. Ar -

... nebėra pasaulyje teisybės mylėtojų. Didžių žmonių. Ar jie nežino, kaip 
broliai ir.seserys krikščionys yra naikinami. Ar pasaulio krikščionys už-

, snūdo apgaulingu suraminimę miegu ir tiki.,... kad .mus sunaikinusios ordos su
stos. NevįDu šimtai-milijonų įvairių.. Tarybų Sąjungos tautų žmonių, kaip ■ " 
ir mes., ‘kala dienų ir naktį ginklus pavergti pasauliui. Xr šiandien už mi
sų dienos ir nakties darbus šelpia graikų sukilėlius, įvairius pasaulio 
streikininkus, Jau šiandien-azijatas yra. užgrobus puse Europos ir jų per
dirba. Greit bus pasaulio kovos momentas ir vargas snūduriuojantiems.Bol
ševizmas pasiruošęs pasaulio civilizacijų, kultūra ir.krikščionybę sunai
kinti. . ,

Nėklyskime: bolševizmas laukia patogaus momento.
§2?ŽS_B§SESS!įūįnėkįme_-_bolėęSittežS"

Atominė energija pasaulį migdo. Bolševizmas greit turės, nebloges- 
■' nių ginklų. , .

i . « 7 £, N 1A. c Ii. 1 E ” E, . .’’..'i. '
\ ■ .r’':;' \ ■ : '' ' • : ' ■'' •

1/ Mes- prašomo paskelbti, pasaulio tikintiesiems Lietuvių Diena, 
kaip padarė.garbingos atminties Benediktas X? 1917 metais s Tegul pasau
lis pamato lietuvių katalikų;kančias, persekiojimus ir vargus, surengta- '. 
XX amžiaus bedievybės. • \

2/ Mes maldaujame Jūsų Šventenybės lietuvių tautai viešo paguodos 
ir suraminimo žodžio, Mbs-pakeliame,-Jųsų Šventenybė, už vienybę su Ju
mis, milžiniškas aukas. Tėve, tark suraminimo žodį, kaip kitados Romos 
koliziej-uje pirmasis Popiežius Šv. Petras, Tėve, mes nemažiau kenčiame • į 

dėl Motinos Romos Katalikų Bažnyčios.

5/ Mes prašome'kokiu nprs būdu perduoti Suvienytoms Nacijoms mū
sų skunda, gal tautų vadai. pada'rys galų mūsų kančioms.

!

Ą-/. -Mes prašome-lietuvį škaj i-edJ. jo'valandėlę padažninti ir pagyvin
ti. Tegul ji duoda.daugiau žinių apie mūsų kančias. Argi mes, aukodamie
si už savo šventų tikėjimą, nesame, to verti. Juk mūsų 100.000 žmonių nu
kankinti arba Sibiro katorgoje laukia mirties daugiausia tik todėl-, kad 
neišniekino savo Tėvų Žemės tikėjimo ir neįšdavinėjo savo -tautiečių.

Šventasis Tėve, mes tikimės būti išklausyti. Mes 'daug ir labai daug 
iškentėjoms dėl švento tikėjimo, dėl apaštalų sosto ištikimume. Todėl tu
rime vilties tikėtis Jūsų pagalbos. Mes mirštame, bet mirdami norime gir
dėti Jūsų-paguodos žodį ir pasaulio katalikų suraminimą, kad mūsų vaikai 
daugiau nebekentės dvasios vergijos. Mes tikime, kad Jūsų galingas žodis 
pajudins laisvę mylinčių tautų Vadus iš susnūdimo. Šventasis Tėve, mūsų . 
raštas nėra toks, kokį norėtume parašyti,Rašome pogrindyje,prie mirgan
čios lemputės kas valandėlę laukdami čekistų. Tyčiomis nežymime vietų ir
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Bsmenu nenorėdami čekistams duoti medžiagos. ,

kai š?s raštas Jus pasieks, gal musu nebebus. Kol ji 
£i£-B®£Yę£S_22ĮSistu_kulka.

Šventasis Tėve, mums, mirštantiems už Religijos ir Tautos laisvę 
. suteik palaiminimę.

Tegyvuoja gyvųjų ir mirusiųjų VIEŠPATS JĖZUS •KRISTUS.’

. , ■ Lietuvos Respublikos
Vilnius . Rymo Katalikai

Okupuota Lietuva. 
194P.IX.20. ’

. NEZILOKO 4ILTUVĮu_įiLdLlyg_BA0LI.^lS_lR_^Sll.a&
' LSaMTILMS UI TEVYilS RIBŲ ' ’

Sveikiname jus Laikinai netekusius tėvynės Lietuvos. Pasveikinimui 
tiesiame rankas. Jos .kruvinos, kaip ir ..es patys, fi.-.bi jokite susiteršti. 
Tai Įsų pačių kraujus, per trejis metus okupantu-azijatę liejamas. Lie
jam© ne lašais, bet upeliais, iėvynėje ir žemė ir dangaus mėlynė apšvies
ta mūsų sodybų aisrais - vien kraujas,. Vasara nesuskuba -aulė kraujo iš
džiovinti, žiemę;speigai - jos sušaldyti. Mūsų ..lotinu ir veiku asaros,ka- 

Jda jie apjuosia mūsų kaklu, apiplauna mūsų pasruvusi krauję, ir mes, pa
žvelgę į ;aisrus ir smurto veiksmus, už-iirštamę kovos nuovargi ir dar su- 
didesne jėga giname tėvu žemę, ^toliai ir sesės, nepamanykite, kad aš jis 
noriu graudenti, perdėti tautos kančias. 1940-41 metai, Jūsų išgyventi,, 
tėra t.k šešėlis dabartinės kovos. Jokie vaizduotė ar plunksna jos pavaiz
duoti negali. ..nt miesteliu aikščių apiplėšti, nu.gi guli musu vyru lavo
nai. Budeliai juos pasmaugė. Jie nori mus atgrasyti nuo tėvu žemės. Iš 
langu seka. Sal kas atsišauks. Jei žabangos naujoms aukoms. Ir taip ke
lias dienas. Motina, sužadėtinė-sesuo neištveria neapsikabinus, lavono..Ta
da šimtai budeliu, kaip alkanu vilku gauja, puola gimines ir net pažįsta
mus. Jaujos Sibiro aukos. Jokia mokykla, jokia darbovietė ju nepriims.Si- (( 
biras ar miškas lieka ju prieglauda, kerėsime vienkiemio, b ..t o ar net kali? 
bario, kuriame nevyktu baisioji tautos tragedija. Be padėties, amžiaus, 
luomu skirtumu visiems 10-15 metu Sibiro katorgos, tokios eibiro katorgos, 
kuria vos pasiekę pusė krinta.

Mus baudžia už viskę. _Me.s_taiy_,Tiylime_sayo_tėvynę 
Lietuvę, kad geriau ėįą_krintame_kiek_galimą_bran- 
giau pšrdavę gyvybę, kaip -vykstam_į jiibirą. _ILęs_tį- 

,kime, kad musę, lavonais patręšta Lietuvos žemelė 
bus trąšesnė ateities vienybei, ir ±ėvu Žemes mei
lei. lies dantimis Įsikandę laikomės Tėvu Žemės,kol 
okupanto buožė sudaužo .ūsu galvas. Užmerkiame akis 
su nil na burna šventos žemės, kad kiti ję labiau 
pamiltu. Ir mylime ję, yrieš visę nasaull didžiuo
jamės. Ant tėvynės aukuro per tris metus padėjome 

' daugiau kaip LuO.OOO broliu ir sesių, rusė ju Sibi
re, pusė guli savoj žemelėj. lies keliame galvas
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aukštą!,_2Ei-eš_200_mlliįon?i_moūę-. nįškąi^ginkluotę'
■ ' okupĮantą', kovojame, už Tėvu Žemę trys miliJonaJ.Nė

' f vienas kraštas už įąisvę nėra tiek, gaguldęs, auką 
A<Eę5LįEįj^šįbs GęąįĘjnesLjKes_laimėslmė, jnūsu_ręi-

' ' ■ į£įESlįSį®įEžS§i-HYXE$-įSi.§Y?_“SSŠĖEi ;
Tiek auką -negali...budėtame praeiti veltui / Pavasaris eina. Nemuno krantais. 
Nebeužtvenksi upės bėgimo. Gąrbė mūsą kovotojams, kuriu senųjų jau tik 
menkas-likutis. Kaip didvyriškai jie guodžia mūsų mažuosius. Garbė kuni
gams (iš 1090 likusią p'er trejis metus - ją 400 Sibire ar pogrindyje), 
kurie skatina mus tėvynės meilei..-Tik vienas tebėra laisvas vyskupas.Koks 
okupantu smurtas. Garbė mūsų januoliams mokiniams, kurie augo laisvoje tė
vynėje ir nenešė okupanto saitu. Šešiolikmečiai surakintomis rankomis drą
siai, pakėlę galvas, eina mirti už tautu laisvę. Mūsų senoliu didvyriu 
aukos'neprilygsta prieš tu jaunuoliu drąsa ir paniekę okupantams. Nebuvo 
atsitikimo, kad iki mirties, mušamieji, ir kalkinami išduotu savuosius; Kas 
laisvės, ragavo vergu nemirs.

Atvyko*suimti Lietuvos Tėvą. Pranciškonu Kretingoje.1 >'

■ .dė ir vos gyvą įmetė į sunkvežimi.

Tlinia čekistus apmėtė akmenimis. Antrieji Kražiai. BroLiai ir sesės, di- 
džiuokimės laisve, kuri davė tiek daug didvyriu. Kovoje netekę ranku, 
nors dantimis kandame okupantu, Jįo musu bijo. Paskirai, nesirodo, duris 
laiko ant keliu, užraktu. Mes' didžiuojamės, kad partijai parsidavėliu 
lietuviu yra nedaug. Joks prievartavimas, ar smurtas ju'eilių nedidina. 
Daugumas pavardžių šiose eilėse yra nelietuviškos. Kiekvieną parsidavė
lį, šnipę mes kišam©' po velėna.

’les liūdime, matydami mūsų- senius generolus, pulkininkus 'pasislė- 
pusius, skudurais apsidengusius, gatvės šluojančius, gyvulius ganančius. 
Vargšai žmonėsJie.per ilgai caro-jungę nešė,'per daug caro riagaiku .lup
ti. Bijo garbingai mirti.

.Brplfeš ir, sesės , nepamanykite, kad meą tapome žiaurūs.’ Su plėšriai-.. 
siais žvėrimis nėra kitos kalbos. Nei vienas nekrinta nepersp’ėtas. Tik 
kai auku:skaičius nesiliauja ir išgama neturi nei lašelio sąžinės, mes 
jturime juk gintis. Okupantai nebūtu taip baišus, jie nemoka mūsų kalbos, 
nepažįsta mūsų tautos ir musę vietos sąlygų.,Tik vietiniai ištautėję vi
sokį išgamos, svieto perėjūnai prisideda prie, mūsų išdavimu šimtais. .Mes 
ginamas, Mūsų didžioji nelaimė, kad kat buvome laisvi, jiems buvome gc- 
rosni kaip sau. , ' .

Per .trejis metus męs apkurtom© nuo šaukimo apie ateisiantį per penk
mečio planą roję.’Bet"kąsme| vis blogiau. Lombarde -užstatomo paskutini 
paltą, kad jį pirktu komunistas,. o ms>:. pavalgydlntunfo vaikę.

i-£Ež-dirbdaM_pėr"_kiauras-
dešimtįjdalį’to, nuo ko ba lu nemirtume;

Laimingas pas mus tas, kurs nieko nedirba, nors valdžia nedirbančiuosius 
baudžia. Jis lengviau sumedžioja duonos kąsnį. -Mes dirbame nuo tamsos 
iki tamsos. Paskui bėgame korteles apiprekinti, k-ęd gautume kažkuo pri
maišytos juodos, šlapios duonos kąsnį. .Oukrą, sviestą, mėsę ■'mūsą vaikai 
senai užmiršo. Paskui nors kojos linksta į’r sąnariai dreba mes sukame į . 
agitpunktą paklausyti paskaitos, ką Stalinas pasakė, kas bus už pehke- 
rią metę. Naktį grįžtame būryje lazdomis ginkluoti, kad milicijos ar ka
reiviu atstovai užpuolę iš pasalu neužmuštą,'• nenurengtą. Neretai dėl sky
lėto palto netenkama gyvybės. Iš tolo lebkiames, pamatę nakčia gatvėj© ' 
priešais ateinantį siluetą. Nakti,'tikriha’’mūsą dokumentus, kitaip sakant, 
apiplėšia. Ir kontrrevoliucionierius- būsi, jei kam pasiskųsi, kad valdžios 
pareigūnai apiplėšė. Ne be praeities ir mūsų "milicija”. Daugumas vagys,
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girtuokliai kriminalistai t ' - ■
Mes dar neturime pastovios elektros, vandens ir vargti ar greit tu

rėsime. Mūsą namu tvoros, durys, kambariu pertvėrimai ir net langu rė
mai sukūrenti. Centralinis Šildymas neveikia', stogai kiauri. 0 dirbame 
išsijuosę penkmečiui. 1

10'į mūsg darbo .vaisiu gališka mums, o kitkas išeina 
ten, kur visko yra, kur rojus, kur tėvas ir mokyto-

- įas_Stąįinas jrisus_gįenu_įrjĮ}edumį_gįrdo,

kur apelsinu fabrikai klesti, kur darbe liaudis Balionuose gyvena. Re
prezentacijai skirti namai ramiai sau stovi. Ir kada mes nustembame, ju 
grožiu, mums aiškina, kad tai liaudis per dabartini penkmeti pastatė. 
Ir darbininkus, kuris dar 1955 metais juos statė, gautu porcijų 1Q-15 
metu Sibiro katorgos .,' jei' galvos pallngavimu suabejotu- Okupantai nie
ko negaili tik reklamai. Ant kiekvieno kampo pripaišyta gražiausiu da
lyku. Milžiniški planai, žaliuojantys javu laukai, diagramos, deja tik 
popieryj.. Yra ir komerciniu krautuvių, kur spekuliatyvinėmis kainomis 
daug ko gausi. Bet tai ne mums. Mėnesio uždarbio neužtektu vienai die
nai. Privačiai' pardavinėjama tik iš skvernu. Nors-pagal Įstatymus mes 
visi lygus, be-rasės, religijos, tautybės skirtumo. Deja, kada mes ba
daujame komunistai viskuo pertekę - jiems atskiros valgyklos, atskiros 
krautuvės. Darbo žmogui grėstų kalėjimas, jei dėl šios neteisybės jis 
parodytu nepasitenkinimą. Kas dirba tas badauja, kas niekšas, tas vis- 
ko pilnas. Štai darbo žmonių rojus. Štai po koki* vėliava^Iaskva šaukia 
darbininkus vienytis. Mūsų žemė niekad nedirvonavo.

’ i-SSEl^amas-lakstančius

buoįant.,_o_2u_šeindnįnkus^ęlgetomis_išvar£tus.

Ir vargas tam, kas norėtu ja dirbti. Dirbti galima tik tarybiniame ūky
je už dešimta dali pragyvenimo. Iš. skurdo žmogus stveriasi, kol pakir
stas krinta. Milžiniški Kiekiai, suvežtu ūkio gėrybių rūdyja. Mes nie
kad neturėjome tiek vagiu ir.elgetų. Nei pensijų, nei invalidams jokio 
aprūpinimo.

Mus "nubuožino”. Apkarpė žema- Atėmė gyvulius, inventorių, namus. 
Lietuvis laikosi, per nkktį dirba. Dar jo, žemę apkarpo, žmogus nepasi
duoda. Uždeda baisias duokles, organizuoja"lalsvą" valdžiai pardavimu; 
jei žmogus dar ši tą turi, papildoma duoklė, kaip pašalpa - Amerikos 
streikuojantiems, pasaulio proletarui ir jau žmogus nebeišlaiko. Laik
raščiai toki apšaukia buože, sabotuotojų ir šiokia tokia laimė, jei jis 
spėja vienmarškinis pabėgti. Mes matome kasmet net sniegu apsnigtus jau 
plotus, Įšalusias bulves. Nesuskubo derliaus nuimti, nes planas buvę- ki
toks, o sniegas nelaukė. Ir nieko nekaltos aukos eis 1 Sibiru tiž sabo
tažu, o kaltieji viršininkai ir toliau direktoriaus.. Mes visada pirm negi 
sėsim, negu piausim, negu kulšim,"turimek=LLaa- dienas mitinguoti, klau-1’ 
syti.kaip Stalino doktrina llaupsi apie sėju. Kokia pajuoka mūsų žemdir
biui, kuris visada dėl vieno palikto grūdo nerimastauja. Mūsų agronomai 
žydeliai arjęaigliai vaikai moko senu žemdirbį, kur ku sėti pagal planu 
kada ką plauti, o patys neatskiria avižos nuo miežio.Jų rankoje abejo
jantiems gyvybė ar mirtis. "Buožė" kiekvienas kuris geriau gyvena, kie
kvienas padorus darbininkas. Buožė - kiekvienas lietuvis, kuris dar ne- 
nutolo nuo civilizacijos, kuris, dar nesuspėjo prarasti sąžinės. Buožė 
visad už Įstatymo ribų. Su juo galima elgtis kaip su vergu.

Jie neri mus sunaikinti, jie nori mus grąžinti šimtą metų atgal.' 
Jie siekia mūsų moralinio) ..pakrikimo. Degtinės gaminimas ir išmetimas 
plačiam vartojimui 1 rinką, kad pasigėrtume, leidimas mainyti žmonas, 
vaikus atiduoti prieglaudai,kad komunistais čekistais išauklėtą, tai 
vis pianas mūsą tautos moralei s'ukrikdyti. Tada ir tokie tik busime pa
žangūs XX amžiaus darbo žmonės. Mus verčia .būti komunizmo pionieriais
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'•iiuoląt ragina į klasinę' kovą prieš vis/naujus naujai apšaukiamus buožes t 
■.’kurių vis daugiau ir daugiau papuola ir iš'bežemiu darbininku tarpo.

Kiekviename žingsnyje turima mokytis marksizmo -
522i2i?S8_SaE5i2iI_55l4_iE-S2iS12i2_§taii2?i_

Tokiu minčių pėrgrtlsta spaudą po Stalino vėliava Tarybų Sąjungoje, kaip 
mes. buvome smętonininkų pavergti, kaip dabar skursta ir badauja žmonės 
Vakaruos, kokios sunkiai pernešamos krizės viešpatauja Anglijoj Amerikoj 
ir t,t.

Mokyklų turime labai daug, J.ose. lietūviški, žodžiai, okupantų min- , 
tyė* Nuo pat vaiku lopšelio skiepijama neapykanta .".buožei’“ ir viskam,kas 
yna lietuviška,. f ’■

2Elį2a_^®įį2®_®į22S5®_Ea5T22t5
1'■ bolševikinei ■propagandai. ' . -

Viskas Rytu, nieko” Vakarų. Ket .vakarietiškų kalbų visi vadovėliai išmes™ 
ti, nežiūrint kokios reikšmes jie bebūtu. Apie lietuvišką kultūrą- nei iš
sižiot neleidžiama. Vytautas,Mindaugas kovėsi dėl rusų, draugystės.-Ket 
Valančius, Maironis buvo revoliucionieriai, šalininkai rytij, savotiški to- 
munlzmo pirmtakai, "Nebeužtvenksi upės bėgimo’’ - tai suprask komunizmo 
plitimo. Mūsų-sęnieiris profesoriams iš rytu atvykę brezento batais, lopy
tomis kelnėmis pa’bgliai, gal nebaigę poros klasių, "dėsto" "p.askutiniuj'J’ 

-.-mokslo išradimu laimėjimus., moko naujos kultūros. Ir moksle pražilę se
niai turi klausytis, girt 1’, štebėtis,rašyti Stalinui, 'mokslo-genijui, 

. padėkos raštus. Tai juokinga, bet baisu. Kiekvienas nukrypimas, arba ne- .
sugebėjimas prisiderinti kvepia Sibiru.

Mes rinkome "šelmę".Pačius geriausius iš.geriausiu, daugiausia kri
minalinio elemento atstovus - paleistuvius, girtuoklius ir t.t. Kandida
tu buvo tiek, klek ir "seimo-1 nariu. Juos Maskva paskyrė. Mes tris mėne
sius klaušėmės: agitatorių kalbu apie jų žygdarbius,. paskui lydimi . durtu
vu •''ėjome" balsuoti. Ir Stalinę išrinkome i savo "šelmę". Ir šiandien ne 
"seimas" Valdo Lietuvę, kaip ir kiekvieną fabriką, mokyklą, bet Maskva. 
Mūsiškiu šokis atitinka maskvietišką muziką. Kada bent lašelis; jų sąži- 

. nės pabunda, ypač kai reikia savo tėvą ar motiną, paskirti mirčiai, jie - 
taip pat žūna nuo paslaptingu ranku. '

Už kiekvieno lietuviško komunisto pečiu stovi azija-

' £222E2_i2įįįEi
Nemokša Iškamša neturi valios priešintis rusiškam imperializmui savųjų 
naikinimui,. x

Pas jus važiuoja daug agitatorių. Jie visi užsimerkę meluoja. Ir 
padorus žmdgus, ju pasiųstas nėra teisingas, nes už jo žodžius atsakin
ga pasilikusi šeima.' Kartais per okupentų'.radio kalba išprievartauti pro- 
fesoriai, menininkai, žinomi veikėjai'. JJ.e kalba mėnesiais, metais tru
kusio šantažo, grąsinimų, ko pagekoje kitam ir valia palūžta. Stebėkit 
kaip dreba jo balsas., koks jis duslus ir staugiančiai rėkiantis.- Iš ki-ek- . 
vieno žodžio kyšo sąžinė, bet jie jau automatai palaužti žmonės. Suklas
toti straipsnius, parašus čekistams vierii juokai. Suvaryti minią, priver
sti ją šypsotis, kaip matote,jų kino ekrane, čekistai puikiai moka po 
trisdešimti ’ea metų praktikos. Mes turime"džiaugsmo"eisenas,; durtuvais mt& ’ 

' varb, liepia linksmiem būti, pro tribūną šaukti.

slenkant. Žado nustodavom, nors po to šimtai buvo per-

Mes gaudome iš Jūsų bent koki lietuvišką žodi, bent koki vilties pra-
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valandš-
giedruli. Ir kaip nusivlliam jums esant šykštiems. Kaip tylima 
jU tarpe daug ginčijamasi. Mes stebimės Homos radio lietdviška 
le, kuri tiek maža duoda paguodos. Ko jai bijotis! Kaip mes nebijome 
mirti ne tik už tėvu žemę, bet už civilizacija, krikščionišką kultūrą 
Kaip drąsiai šiandien kalbėtu Romos apaštalai! Ne tik kalbėtu, bet 
šaukte šauktu gelbėti žmonijos kultūra! Kalbėkit drąsiai, šaukit, kaip 
begalite/ Niekados nemeluosite, nes atvaizduoti mūsų tėvynės kančių 
niekad nesugebėsite, ju nepergyvenę. Jei nuo jūsų kalbu ir plaukai šiau- 
štusiy jo siautulio, proto silpnumo niekad nesupras, pirm nepakliuvęs i 
jo.rankas.

Nebijokite mums niekad jau blogiau nebus, jei jūs kviesite pasauli su
tramdyti barbarus. Ko Roma bijo, kai apie ją. kasdien girdime šlykščiau-' 
siu dalyku kaip apie žmonijos ir tautu laisvės priešą numeri pirmą. Ji 
kurstanti ir žudanti. . Ji banditu, lūšna, kuri greit pajusianti darbo žmo
nių kumštį. Bet kai ji tiesiai kalba, kelia faktus, kviečia krikščioniš
ką pasauli ginti pasaulio kultūrą, jie kaip žvėris niršta, bet dreba. 
Daugiau nors ir baisios tiesos. Mes mirštame^ bet mirdami norime žinoti 
kad yra pasaulyje žmonių, kurie nebijo nors gyvu žodžiu-kovoti užfpavęrg- 
tu, naikinamu tautu laisvę. Priminkit pasauliui, kad kaip mes lietuviai, 
taip ir visos Tarybų Sąjungoje pavergtos tautos kaip vergai dirba nuo ly
to lig vakaro dėl komunizkio Įsiviešpatavimo pasaulyje. '

pasaulyje streikams agituoti, perversmams ruošti.
Amerikos lietuviai mums kartais siunčia auku 

drabužiais2_doleriais.„Kokie_įįg_ąąivusi_Jie_re- 
SįS_!;Įk_pąrtiečius_įr_įu 
želiai_tik propogandai pirmiesiems pionieriams.

Mes tuos drabužius galime gauti tik juodoj rinkoj, mokėdami pasakiškas 
kainas. Už dolerius mums išmoka rubliais,, už kuriuos galima tik 10 papi
rosu ar penki maži saldainiai nusipirkti. Mes turėjome iš Amerikos.Bim
bą, Per ji netekome daug žmonių. Jie driso prasiskverbę pro čekistu dur
tuvus parodyti jam šiek tiek tiesos. Tie,-kurie matė ir norėjo jam būti 
atviri kaip lietuviui, perdaug išsipasakojo-apie savo kalinamus artimuo
sius, jau ju ceteko. Tikėjomės, kad grįžęs paskleis jis bent dalelę tie
sos. Bėt skandžiai apsirikome, jis pavergtas pinigo pasidarė Stalino 
žmogžudžio paprastas bernas. Jo grįžusio kalba yra okupanto kalba.' Tėvy
nėje net žemė šaukia prieš jj. Tauta, nežiūrint kiek durtuvu ji besaugol 
tu, antru kart grįžusi pakartu, kaip ir kiekvieną tautos niekšą. Kas '■
liks, liks tik plienas, mes išmokome savo kailiu' didelio patyrimo. '

Broliai ir sesės, mes kovojame gyventi ar mirti. Laikomės Įsikibę ‘ 
'dantimis savo tėvu žemės. Visko nustojome. Skarmalais dengiamės, šiu’O 
tuo maitinamės. Gaisrai ir kančios mus užgrūdino kaip plieną* Laisvė ir 
tėvu žemės, meilė statoma aukščiau už gyvybę. Okupantai jaučia savo die
nu galą. Bsidami savo dienas jie visa stato ant kortos.

i££_i£2ihi2£®-^iūuįšSį-kada-yakaramS-drebinant žemę •.

. , prašvitus mes tiesime rankas jums sutikti. Mes įau- ’

žį®9®_j?®!i_Y®ES2Ei--^2E_22®i!Sį®2®i2^®į3®>_iS®iE t®n

su_akyse_ię_darbugse_.išskaityšimė_kuo_prisįdėįote_ 
ką gadarėte, kad mūsą tėvynė tapo laisva.

Tas tik .raus sujungs ir jau laisvas kruvinas rankas apšlakstys džiaugsmo
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ašaromis. Mes neslepiame savo atvirumo, nes kalbame mirties konvulsijose. 
Mes žinome, kad jums svetur irgi daug ko stokoja, bet mes jau visko nete
kom. Ujami, šaudomi, kankinami, pusnuogiai dažnai miegame lauke, nežiū
rint žiemos speigu, nuolat tūkstantinės broli i# ir sesių, kolonos linguoja 
į Sibirą. Daugelis jūsų, giminių kalti tik dėl to, kad jūs pabėgote. Jie 
to nepamirš, neprivalu to nei jums pamiršti.

Priminkit 'visiems, kad šiandien 200 milijonų durtuvai nukreipti į 
mažąsias pavergtas tautas joms nušluoti nuo žemės veido, bet ateis lai
kas, kada tie patys durtuvai grasys ir vakarų pasaulir moterims ir vai
kams. Priminkite, kad šie vandalai nebijo sentimentalių žodžių, nesais
tomi bet kokių'moralinių principų, bet gali būti nugalėti cik ugnimi. 
Padarykite viską dėl tėvynės. Jūsų aukos ir darbai turi būti gyvybės kai
na, Kaip ir mūsų. Padarykit viską, kad bent kiek sumažėtų vergijos die
nos. Kiek daug galėtų Amerikos lietuviai padėti. Juk jų ir mūsų tėvynė 
dedama į karstą. Mes skaitome spaudoje, kad lietuviai iš svetur kviečia- 
mi grįžti namo. Hums tik juoktis lieką iš jų sugrįžusių vargo ir kančių. 
Vės išlipą į savo tėvynę jie<*raldžiOs atstovų apiplėšiami, ąpstatomi šni
pais, pasmerkiami skurdui. Jie automatiškai netenka netik savo parsivež
to turto", pinigų, bet ir asmeninės laisvės. Kiti'tampa išgamomis ir juo
kias iš mūsų mirštančiųjų kalbėdami peš radio į vakaruose esančius .

Mes pasigendame tiesaus ir ryžtingo žodžio reikalaujančio sudrausti 
azijatus, sulaikant juos nuo mūsų tautų-žudynių. Kur dingo milijonas ame
rikiečių lietuvių kai j.au -virš šimto tūkstančių jų brolių tik per tris si 
viršum metų sunaikino azijatai. .

t Mes'klausiame Jūsų, ar viską jau gadė jote ant tėvynės
aukuro, kad taptume laisvi.,Ar_nepaskęstate_kartais_ 

siauram savų-interesų_ratelyje ir neužmirštate_paverg“
. tąją tėvynę. Mūsų širdys niekad tų .nepamils, kurie per

daug susirūgine kasdienine-duona. •

J Mes ketvirti metai gulėdami tėvynės apkasuose viso. ką mums d a v^ tėvynė 
aukoj am .jos laisvei, net ir gyvybę neišskirdami , dabar jau mums nuvar
gus atėjo eilė ir jums atiduot-i savo dalį. Lei vienam lietuviui, kur jis 
bebūtų neturi.būti svetimi mūsų kovos reikalai. Visi junkimės į kovotojų 
eiles sau plotuose ir širdyse įrašą: Prakeikimas visiems tėvynės išdavi
kams ir mirtina kova_dėl Lietuvos laisves ir_neprIEl’aūšoniyl55š?“- "

.Pavergtoji Lietuva, 1947 m. spalių mėn. >

ĘįTOS- PRIERAŠAS.- Abudu raštąi gauti iš Lietuvos, su .atitinkamais 
vertimais ir~paalškinlmais jie perteikti, kam jie skirti, juose neieškoti 
na diplomatiniam raštui priimto stiliaus, ar raportui reikalingo ramaus 
tono. Juose reikia žiūrėti t.ų'nuotaikų, kurios vyraūja “kovojančioje tau- ' 
toje apskritai ir kiekviename skyrium. ■

' -.oOo.- .
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LĮĘTUVA_JAV_KĄTALIKŲ_SPAUDOJ

"Tikroji geležinė uždanga Europoje yra pe garsioji Triesto-Stettino 
linija, bet siena, einanti tarp Lenkijos, Rumunijos, Rytprūsių ir sričių, 
kurias tiesiogiai valdo Sovietu S-ga", pradeda savo apie 200 eiluėią pra
nešimą Amerikos kataliku didžiausias laikraštis "The Tąblet". Pranešime, 
kurio nagrindinė antraštė’ " L i_e t u va t ernro akivai z d o- 
į_e_ k_o_y_o_j_a_ d_ė 1__s_a~y_o"I2§Zi2Šlz2®Iš'T7"toliaū'fašoma'

"Visi žmonės anapus tos plieninės barikados gyvena niūriausioj sovie
tinės vergijos klaikumoj. Tarptautinis nusikaltimas tris krikščioniškas iv 
vakarietiškai nusiteikusias tautas, mažas Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
respublikas Įgrūdo 1 tu žemės pragarą. Vakarams nesipriešinant Įjungtos i 
Sovietu S-gą, jos yra pastatytos prieš visišką išnaikinimą. »

Nūdienei tarptautinio gyvenimo negalei būdinga, kad nė. vienas iš gau
siu skundu, kurie dėl Baltijos tautu padėties buvo Įteikti jungtinėms Tau
toms, ligi šiol neiššaukė jokios akcijos. Kai sovietai su Įprastine hipo- 
krizija tebekaltina Vakaru demokratijas, jog jos išnaudojančios mažąsias «. 
tautas, vis neatsiranda vyriausybės, kuri formaliai apkaltintą Rusiją už 
Baltijos tautu žudymą. Atrodo, kad globa, teikiama nuo sovietu teroro pabė
gusiems Baltijos kraštą DP, bus'visa, ką Vakarai’yra pasirengę toms tautoms 

nedaugį. ~~~ —

Toliau "Tablet" aprašo lietuviu rezistencijos kovas ir konstatuoja tą 
kovą bei sovietiniu trėmimu aukas. Laikraštis rašo: <

"Iš improvizuotos partizanines veiklos lietuviu rezistencijos sąjūdis 
išaugo 1 reguliarią pogrindžio armiją, su vieninga vadovybe, bendru vyriau
siuoju štabu, ryšiu tarnyba ir t.t.Dabar jis vadinasi Bendrasis Demokratinis 
Pasipriešinimo Sąjūdis... Tarp tos išlaisvinimo armijas ir lietuviu vadovy
bės tremty yra nuolatinis ryšvs. Pastaroji vadovybė vadinasi Vyr. Lietuvos 
{išlaisvinime Komitetas, kurio būstinė yra "kažkur" Vakaru Europej.

Išsyk Įvairios partizanu grupės vedė plataus masto' operacijas, suei
dami 1 reguliarias kautynes su raudonąja armija ir MVD. Tačiau ši kiek be- 
atodairė strategija iššaukė perdideles represijas, kad ją būtą buvę galima 
ilgiau pritaikyti... Dabar, kaip pranešama, partizaną kovos tikslai yra, /'

sukliudyti rusą bei mongolą kolonizacija Lietuvoj;
išgelbėti_bent_dali_žmoniąi_atrįnktą_išvežimui_į
Rusiją, ir rodant nuolatini organizuotą_pasiprie„- 

šinimą palaikyti tautinę moralę.— ——— — - — — — - — !

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

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

nuo Lietuvos, maža lietuviu beliks, kurie.išvys išvadavimą".
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JOS. ŽADEIKIO_RAS£AS_VAI.?T'i""S_DEPĄRTĄMĘNTUI 

DZL_±jEGLOBGWffil_LIETD/l"g_V..;I.K.V_GRAZINIMC .

Lietuvos Ministeris Vašingtone p< žade-j kis š.m. rugpiūčio 16 d.pa
siuntė JAV valstybės sekretoriui šį raštą.

"Pagal vieną spaudos pranešimą iš Ženevos ("New York Times" 1943 m. 
rugpiūčio 12 d,.) atrodo, kad Jungtinio Tautu ūkinės ir- socialinės tarny
bos septintojoj sesijoj buvo priimta rezo.iucija kurioje

"JAV, Britanija, Brazilija, Olandiją ... pasiūlė, kad neglobojami 
pabėgėliai veikai būtą grąžinami į sero kilmės kraštus",

ir kad minimoji rezoliucija taip pat nustatė, jog
"neglobojami vaikai, kurią tėvu negalima surasti, bet kuriu tautybė 
yra be jokią abejonių nustatyta, privalo būti gražinti į ją kraštus... 
su sąlyga, kad kiekvieno vaiko asmeninė gerovė visada butą lemiama
sis veiksnys".
Turint galvoj galimumą, kad tarp "neglobojamą vaiką, kurią tėvą, neį£- 

. Įima.surasti",-gali būti ir ltetuvią vaiką ir turint galvoj, kad Lietuvą 
tebevaldo tironiška iskamšinė vyriausybė, Maskvos diktatūros pastatyta ir 
palaikoma; kad lietuviu šeimos tebetremiamos iš ją bočių sodybą 1 Rusijos 
gilumą, kad.tokią trėmimu metu vaikai visada atskiriami nuo tėvą, o vyrai 
nuo žmoną; kad yra žinomą atveją, kada sovietu organai lietuvius - vaikus iš 
vežė i Sibirą, tuo tarpu kai ją tėvai slapstosi arba buvo gestapo deportuo
ti arba buvo sovietą terore priversti ieškoti prieglaudos Vakarą Europos 
DP stovyklose, - dėl visa to neglobojamą vaiką likimas, jeigu jie būtą va
ru grąžinti į sovietą tebevaldomus ją kilmės kraštus, būtą iš tikrąją tra- 
gingas, nes jiems būtą.įkalta komunistinė klasinė neapykantos idėja, be to,

- galima sakyti tikra, kad jie niekad nepamatys savo tėvą ar giminią. Tokia 
"repatrijacija", be abejo, būtu priešinga "kiekvieno vaiko asmeninei gero
vei" .

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

... . • -.oOoi-

J LJ 0J5_K0I5ĮJNĮKĄTAS

Vilniuje, Filaretą gatvėje, prie SYJ (Mįnisterstvo Vnutrennich Diel) 
veikia ypatingasis, skyrius 0B0 (Osobyj Banditsklj Otdiel), kuriam vadovauja 
rusą majoras Sokolovas. Skyriaus uždavinys - provokuoti vietinius gyvento
jus, kad iššifruotą .partizanus ir ją rėmėjus ar prijaučiančius' ir.likviduo
tą ją veiklą. $iam uždaviniui verbuojami lietuviai, lenkai, rusai, žydai 
(pastarieji apsimeta vokiečiais). Ypatingai stengiamasi pritraukti asmenis, 
dėl kurią nors asmeninią priežesėią pasekusius į partizaną eiles ar nelega
lią padėtį. Provokacijai apmokyti asmens veikia įvairiais metodais; jie per
rengiami partizanais, tariamai atvykusi ils iš toliau ryšio ieškoti su šta
bais, ar išblaškytais po kąutynią^i.r 1.1. Kad įtikintą gyventojus, jie kar
tais sulikviduoja tarybinį pareigūną, i, scenizuoja kautynes su MVD, vaizduo
ja anglą parašiutininkus ir t.t.

0B0 veikla yra perkelta Ir į užsienius, į tremtinią stovyklas. J čia 
gabenamiems provokatoriams paruošti Vilniaus priemiestyje veikia pusės me
tą mokykla. Kiekvienam ją baigusiam duodamas specialus uždavinys: sekti 
tremtinią gyvenimą, juos kompromituoti, kelti vaidus, kliudyti emigraciją, 
surasti sau agentą tarp emigruojančią, kelti nepasitikėjimą vietiniais ko
mitetais, centriniais organais ar vadovaujančiais asmenimis, sabotuoti kulti - 
riną veiklą.
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Šita diversantinė akcija tarp tremtiniui sistemingai pal. Ser.C 
skiriama Vilniuje leidžiama laikrašti " Tėvynes Baisa Jai į _____
carijos ateinąs rotatorinis laikraštėlis "Tautos Sargyba-’.

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

Tokio 'pat turinio raštas prancūzą kalba yra išsiuntinėtas ir privatiems 
užsieniečiams, ar organizaciją vadovybėms, skelbiant, kad Lietuvos diplomatai, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ar Vykdomoji Taryba neturi teisės 
kalbėti Lietuvos vardu, kad minėtieji organai ir Lietuvos politinės partijos 
esą fašistinės ir norinčios atstatyti Lietuvoje fašistinę diktatūrą. Raštas pa
sirašytas Tauro ir J.Girėno " Lietuvos Rezistencijos Tautinės Tarybos delega- 
tūros" vardu, pažymėtina, kad abudu vardai yra pseudonimai, paimti iš Lietuvos 
partizaną slapyvardžią, siekiant sudaryti fikciją, kad raštai esą kilę iš kraš
to ar bent iš krašto valios. Tokią pat fikciją stengiasi sudaryti ir kai kuriuo
se Jungtinią Valstybių lietuviu laikraščiuose paskelbtas atsišaukimas su ins- 
trukcijomis rezistuojančiam kraštui, pasirašytas “ Lietuvos prezidento prof „T,“ 
Tautvyrio 1.

Ryšium su 0B0 sustiprėjusiu veikimu ir minėtais reiškiniais ELTA yra 
Įgaliota ir Įpareigota pareikšti.

i

kurios pirmininku skelbiasi T A_U R A S, o sekretorium.J. GIB.Ė-

N A S, neturi nieko bendra_nei_su_krašto_rezistenciįa_nei_su_jos Įga

liotais organais užsieniuose.

§i_^t®į$S3įįS2®_2^_įbstruk2iipmis_.rezistuoįančįąm_kraštui, pa

skelbtas tariamojo Lietuvos prezidento prof.Lr. T A U_T_V_Y R I 0 , 

ZES_EE2Z2^S2i2i2 reiškinys. j ,

s_kad "Lietuvos Rezistencijos_Tautinės

Įarybosy, ^lygiai^aig.'^Lietuvos.Gelbė jimo_Komitetoyi_yVLAK-o_užsie-

EĖS-Sįžriąus^į-^Baltijos Valstybių Atvadavimo Komiteto",_Rytprūsių

ĮSEtiE^E_Į?.EYE2®'l_ĖE_E22a^įSi® fiktyviais vardais dengiasi jp._j._
G_A_B_R_Y_S_ -__P_Ą_B_S__Ą_I_T_I_S_,_gyvenąs_Syeicarijoję.

ii_-5i2$įaiE_įit2įaiE_iE_var2ai‘2_I2roi!ia_2es'tl'uk't'2'YĖE^_a2ti-1-įe- 

tuyiška_akciįa_ir_įos_metodai_yisiškai_atitinka 0B0 interesus_ir_metodus.

5i_50Y2222*^0s tautos_ir Lietuvos valstybės vardu tėra įgalioti

kalbėti_užsieniuose_tik Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir 

įĖžE2Y2®_EaEi22įiEįaį_z_iE_2Ė®^a®_2iįasi 2°rs t>ūtą_prisidengąs_bet ku-_ 

riuo titulu.

—o—0—o—.
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