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JAV KONGRESAS IR LIETUVOS BYLA

JAV Kongreso nariy pareiškimam Vasario 16-sios proga teisingai įver
tinti atmintina, kad tokie iškilmingom progom daromi pareiškimai žymia 
dalim yra .taktinis atsiliepimas į rinkikę pageidavimus "bei nuotaikas. Dėl 
to juose gausiau kurtuaziniy frazių ir šilty sentimentu nei realaus po
litinio turinio,

Bet irpolitinė j y reikšmė anaiptol nepuneigtina. 
Vasario 16-sios proga kongresmenai iš naujo priminė Lietuvos okuoacijos 
nusikaltimu, pavaizdavo krašto ir tautos teriojimy, iškėlž karžygišky 

’lietuviu rezistenciją. Tas jy žodis pasiekė ne vien jy kolegas Kongrese, 
bet (per Congressional Record) ir platesnius politinius sluoksnius, ir 
spaudu ir per ję. Amerikos visuomenę, kuriy stačiai šokiruoja, pav., dau
gelio kongresmony pabrėžiamai pateikti brutalaus Bažnyčios persekiojime 
pavyzdžiai, Tūlas kongresmenas nevengė prisipažinti buvęs įkvėptas savo 
bendravimo su Amerikos lietuvius; gyvo atgarsio Kongrese susilaukė -ir po
litiškai įžvalgūs mūšy konsulu p.Budrio ir p.Daužvardžio pareiškimai 0- 
Tokiu būdu Amerikos lietuviai mūšy, tėvynės bylai' tolydžio palenkia ir 
platesnę JAV visuomenę ir, atst.Martin žodžiais, net viso pasaulio opi- 
nijy. Tai didžiulis kapitalas Lietuvos bylos atei - 
č i a i. .. . . -

Tiesioginę, aktualioj y politinę reikšmę bandom .įžiūrėt i, pa
lygindami šiųmečius kongresmony pareiškimus, pav., su perpykščiais, Ir 
pernai girdėjom nuoširdžiy, tiesiog jaudinančiy sentimenty. Bet šiemet 
jau nuklausėm ir realesniy motyvy. Daugiau nei vienas kongresmenas' įsak
miai pabrėžė, jog Lietuvos aneksijos nepripažinti nebepakanka, jog jau 
labai ir labai laikas daryti ky nors daugiau. Kongreso kalbos išduoda jau 
nebe vien užuojautą kankinamai Lietuvai, bet; ir gražiai pažengusį rea
listinį suvokimy, kad ilgiau tokiy padėtį Ryty, Europoj vargiai begalima 
pakęsti be katastrofinio.pavojaus pačiai Amerikai ir visam laisvajam pa
sauliui.- '. •- • .

Už to džiugiai pažengusio suvokimo, jaučiam, p r i e m o n i y p a - 
sir i' p k imas dar tebebręsta. Atst.Fenton kalba'apie įtaikias 
priemones” tauty laisvei užtikrinti; atst.Lane atrodė tikįs, kad '’spaudi-' 
mas iš vidaus ir iš oro” atpalaiduos sovietinės diktatūros varžtus pa
vergtom tautom. Atst.Gcrskis siūlo pateikti sovietam konkretijs reikala
vimus, atst.Keating reikalauja patikrinti soviety geno-cidinijL-;pas_.knlti- 
my faktus, Kiti atstovai mini ”kokį nors” būdy Lietuvos ir Kitę pavergty 
tautu.laisvei gryžmti...

Jį, ty būdy, apspręs geležinė tarptautinės raidos logika, kaip ji lė
mė tolydinį Kongreso nuotaiky kitėjimy. Šiuo metu"gi galim tarti, kad vi
suotinio 'sprendimo metui atėjus JAV Kongresui Lietuvos bylos duomenys bus 
aiškūs. 0 Amerikos lietuviam teks dvigubo nuopelno garbė:-..jie bus neį
kainojamai pasitarnavę ir savotėvy-žemės. laisvei,, ir Amerikai, kurios 
politikam jie sumaniai padeda laiku suvokti didįjį pavojy. Ne tuščiai tū
las kongresmonas^ įuo-s. ksralAfikavo .kaip -šauniausius JAV piliečius..
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JAV KONGRESO NARIŲ PAREIŠKIMAI

VASARIO 16 D. PROGA

I. KALBOS JAV SENATE

Massachusetts senatorius Henry_Cabot_Lodge jr,,respublikonas, Senato 
užsieniu reikalę komisijos naryš"1949-m7 vasario 17 d. Senate pasakė šię. 
kalbę:

’’Pone Pirmininke, lygiai prieš metus aš kalbėjau Senate Lietuvos nepri
klausomybės 30 metę proga. Tada aš su giliu liūdesiu priminiau nelaimin
guosius įvykius, tę tautę privedusius prie visiško pranykimo anapus nepa
judinamos geležinės uždangos. Aš pareiškiau tvirtę viltį, kad jau nebe- 
pertoliausiai toji diena, kada lietuviu, tautai užtekės palaiminga laisvės 
šaulė. Aš taip pat pareiškiau savo susirūpinimu, kad Jungtinės Valstybės 
atrodo užsimerkiančios padėčiai, vyraujančiai toje nelaimingoje šalelėje.

Praėjo metai, ir vakar buvo trisdešimt pirmosios metinės nuo lietuviu 
tautos nepriklausomybės paskelbimo Vilniuj 1918 m.vasario 16 d. Ir vis 
dar maža tėra pagrindo džiaugtis bei švęsti. Mūsę taurieji lietuviu kil
mės amerikiečiai, kurię daugis kovojo Il-me pasaulio kare dėl asmens ver
tybės ir laisvės išlaikymo, visiškai pagrįstai gali laukti iš JAV vyriau
sybės paramos .ir padrąsinimo. Jie žino, kad Lietuvoj vyrams ir moterims 
atimtos pilietinės teisės, spaudos, kalbos ir susirinkimo laisvė, teisė 
pareikšti savo valię laisvuose rinkimuose ir teisė garbinti Dievę pagal 
savo religinius įsitikinimus. Jie geriau nei aš gali papasakoti Jums apie 
masines deportacijas, suėmimus, greitus pasmerkimus ir teroro viešpatavi
mu.

VLĮ įiudi j

Mes šiame krašte teisingai kartu su kitomis doromis tautomis pasmer- • 
kėm pastaręję tragingę kardinolo Mindszenty ,bylę. Bet ar mums ateina į gal- 
vę, kad Lietuvoj sistemingai persekiojami vadovauju Bažnyčios dignitoriai 
kartu su ję pagalbininkais ir tikinčiaisiais? Aš prašau, kad visais bal
sais būtę nutarta išspausdinti (Kongreso Darbuose), kaip mano pastabu da
lį, šį Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pareiškimę, paimtę iš 
jo kreipimosi į Jungtines Tautas 1947 m.spalię 16 d., kuriame apra&oma, 
kaip elgiamasi su dvasininkais sovietu vergijoje.

(Niekam nesipriešinant šis pareiškimas įsakyta atspausdinti Kongreso 
Darbuose:)

Suėmimu banga ypatingai palietė dvasininkus. 1946 m.vasario 19 d. 
V.Borisevičius, Telšię vyskupas, buvo suimtas ir deporcuocas. Tuo pa
čiu metu buvo deportuotas Kaišiadcrię vyskupas T.Matulionis; jis anks
čiau 12 metę (1920-1932) buvo išsėdėjęs sovietę kalėjimuose, o gestapo 
jį buvo grasinęs pasodinti į koncentracijos stovyklę. paskutiniai pra
nešimai atkakiiai skelbia apie Vilniaus arkivyskupo M.Reinio suėmimę 
ir deportavimę. Tokiu būdu dabar visame krašte tėra likęs vienas vys
kupas. Buvo suimti ir artimiausi vyskupę pagalbininkai: prelatai Labu
kas, Pukys, Olšauskas ir kiti. Susidaryti vaizdui apie dvasininkę siė- 
mimę apimtį pakaks paminėti suėmimus vien Kaune. Ten yra 12 bažnyčię. 
Ligi 1947 m.pradžios„buvo deportuoti šie Kauno katalikę kunigai: kan. 
V.Mieleška, Karmelitę parapijos klebonas; kun.J.Dagilis, Vilijampolės 
parapijos klebonas; kun.Fabijanskas ir kun.Bubnys iš Prisikėlimo para
pijos; saleziečię tėvai S.'Gustas ir L.Paukštys iš Jgulos bažnyčios; 
Kunigę_Saminarijos prorektoriai kan.Rauda ir kun.Kuzmickas; t.Bieliū
nas SJ iš Jėzuitę bažnyčios. Sv.Antano bažnyčios kun.Želvys suspėjo 
pasislėpti. Proviruiljoj buvo.-suimti -šie' kurAgai^Janulaitis, Adomaitis,
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Ylius, Jonas Grigaitis, Šauklys, Mieldažys, Sliumpa, Vaišnora, Nagu- 
levičius, Guteravičius, Gaižutis, Cimislis; pranciškonu tėvai; Če
pulis, Puodžiūnas, Andraitis ir 1 ?.isi - iš viso apie 70 kunigu. Apie 
150 kunigą nuo persekiojimo pasislėpė.

Jl_šąįįęs_žiūrėti_nepakanka
Šie ir kiti pranešti neįtikimo brutalumo aktai taip persmogia, jog vien 

stebėjimas iš šalies ir atsisakymas pripažinti nepateisinamą Lietuvos bei 
kitą Baltijos kraštu prijungimu atrodo visiškai nepakankamas. Man atrodo, 
kad mes turim daryti daugiau. Mes privalom išnaudoti visas galimas ir mū
šy. turimas priemones padėti tai narsiai mažai tautai užimti jai priklauso
mu vietą tarp laisvą ir taiką b rauginau S i y. pasaulio tautą.

Tatai pareikalaus drąsos, kantrybės ir išminties. Visiems amerikiečiams, 
kuriuos draugystės ar šeimos ryšiai sieja su lietuvią tauta, leiskit man 
pareikšti gilią viltį, kad bus rastas būdas grąžinti šitai tautai jos už- 
sitarnautą^laisvę ir gerovę. Tebūnie Lietuvos Nepriklausomybės diena tikro 
džiaugsmo šventė”.

- Tuoj po senatoriaus Lodge kalbėjo Senato daugumos lyderis, Illinois se
natorius Scott_W.Lucas (demokratas):

“Pone Pirmininke,"aš noriu priminti Senatui, kad vakar, vasario 16 ■!,, 
buvo 31 metą sukaktis nuo tos dienos, kada buvo paskelbta vienos iš laisvę 
branginančią pasaulio tautą - Lietuvos-nepriklausomybė.

Masą šalį ir Lietuvą sieja bendri laisvės idealo ryšiai. Daug tūkstan- 
čią mūsą šauniausią piliečią yra kilę :.Š lietuvią, atvykusią į JAV iš sa
vo senosios tėvynės prie Baltijos.

įvairią mūsą krašto dalią miestuos" lietuvią kilmės amerikiečiai buvo 
susirinkę pietą ir masinią mitingą atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės die
ną. Kadangi Lietuva nuo 1940 m.birželio m yra sovietą armijos okupuota, 
žmonės tenai negali dalyvauti viešose demonstracijose. Už juos turi švęs
ti ją draugai ir sąjungininkai laimingesniuose kraštuose.

Mūsą vyriausybė yra atsisakiusi pripažinai Lietuvos užkariavimą, įvyk
dytą Rusijos ginkluotąją pajėgą. Tokio užkariavimo mes niekad nepripažin- 
sim teisėtu. Mūsą diplomatiniai atstovai yru pakartotinai prieš tai pro
testavę sovietą vyriausybei.

Amerikiečią tauta yra įsitikinusi, kad visa pasaulio civilizacija re
miasi proto, teisingumo ir įstatymo vyravimu. Didelės tautos priespauda 
mažai tautai griauna pačius tnrptautinią santykiu pagrindus.

Sovietą okupacijos metu lietuvią tauta nemetė kovos savo netektoms 
teisėms atgauti, Šimtai kovos dėl laisvės vt • dą deportuoti į Sibirą. Ki
ti suimti ir sunaikinti. Daugis išsiąsti į Rusijos kalėjimus, nes nesilen- 
kė savo raudoniesiems valdovams.

Lietuvią tautai priklauso mūsą užuojautos ir draugiškumo jausmai. Esam 
tikri, kad ją narsi kova bus atlyginta. Žinom, kad laisvės jėgos ilgame 
žmonijos žygy visada nugali tironijos ir teroro galybę.”

Marylando senatorius Herbert-O^Conor,demokratas:
"Pone Pirmininke, aš prašau vieningai sutikti, kad "Congressional Re

cord” būtą paskelbtas pareiškimas, mano parengtas Lietuvos Respublikos 
įkūrimo 31 metą sukakties proga”.

(Niekam nesipriešinant šis pareiškimas įsakyta išspausdinti '’Record”; )
"Visi lietuviško gimimo ar kilmės patrijotai visame pasauly užsitar

nauja, kad šios 31 metą Lietuvos Respublikos įkūrimo sukakties proga Jung- 
tinią Valstybią tauta juos iš širdies pasveikintą. Mūsą pačią didžiąją 
šalį sukūrė mūsą koloninią bočią pasiryžimas išsivaduoti nuo priespaudos 
ir susikurti tėvynę, kur vyrautą laisvėm Tam savo širdies troškimui reali-* 
zuoti mūsą bočiai buvo pasiryžę kovotj—irK.Jei .reikės, mirti.
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Kam ryžosi ir dėl ko kentėjo mūsę bočiai; tam ryžosi ir šauni lietuviu 
tauta ir dėl to kentėjo ne kelis metus, bet šimtmečius. Ji išgėrė ligi 
dugno karčiu‘nevilties ir kančią taurę, kokios amerikiečiu tauta nėra nė 
ragavusi ir,.Diėfę duok, niekad neragaus.

Tačiau šįkndienihię tamsybių glūdumoj kiekvienas lietuvis ar lietuviš
kos kilmės žmogus gali didžiuodamasis prisiminti Lietuvos didybę viduri
niais amžiais, kada ji, XIV ir XV amžiuj Vytauto valdoma, buvo pirmaujan- ' 
ti visos Europos valstybė. Jie taip pat gali guostis didingais laimėji
mais kartos, gyvenusios po pirmojo pasaulinio karo ir 1918 m.vasario'16 d. 
paskelbusios laisvę.ir nepriklausomę Lietuvos valstybę.

Nė viena pasaulio tauta niekad nėra taip įtikinaD'jai įrodžiusi savo su
gebėjimo sėkmingai valdytis kaip lietuvię tauta, prieš 31 metus atgavusi 
laisvę. Jiems tai pasisekė, nors daug nuniokojo pirmasis pasaulinis karas, 
o carę laikais ištisę kartę būvy buvo plėšiami krąšto ištekliai. Prieš 
tai kelis šimtmečius veik neturėję progos mokytis bei praktikuoti valdymo 
meno, lietuviai per trumpę laikę tarp abieję pasaulinię karę vis dėlto 
sugebėjo savo jaunę respublikę pastatyti kaip stabilingę ir šviesę tautę 
bendruomenės narį.

Nė vienas lietuvis ar ję draugas neturi pagrindo save kaltinti, kad 
prasidėjus antrajam pasauliniam karui Lietuva neteko laisvės. Pirmiausia 
rusę gauję užplūsta ir nusiaubta, po to Litlerinię nacię užpulta, pavers
ta naujos administracinės Ostlando srities dalimi ir kietai valdyta tre
jus metus, nelaimingoji lietuvię tauta, kaip ir kitos Baltijos tautos, 
susilaukė dar nykesnės klaikumos 1944 m., kada rusai lyg potvynio banga 
dar sykį siūbtelėjo viskę šluodama per ję mielęję tėvynę.

Nereikia nė minėti tę baisybię, kurias Lietuva išgyveno prie komunistę 
ir nacię. pakaks pasakyti, kad budeliams niekad netrūko aukę, darbo stc-* 
vykios gyventojus rijo neprisotinamai, o Sibiro platybės tapo klaikiu ka
lėjimu šimtams tūkstančię išsięstę mirti ar kęsti skurdę, kur kas baises
nį nei mirtis.

Su džiaugsmu 1920 m. sutikusi Maskvos sutartį, lietuvię tauta nugrimz
do neviltin, kai toji sutartis buvo taip akiplėšiškai ir pilnutinai su
laužyta. Toj atmintinoj 1920 m. sutarty Maskva sutiko be jokię rezervę 
pripažinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir visiems laikams atsiža
dėti visę suverenumo teisię, kada nors turėtę Lietuvos atžvilgiu.

Šiandien, kad ir Rusijos pavergta ir paversta XIV Sov.S-gos respublika, 
Lietuva gali bent guostis, kad didžioji musę tauta nuosakiai atsisako pri
pažinti net.eisėtę Rusijos aktę - Lietuvos nepriklausomybės sunaikinimę. 
Musę vyriausybė nėra pripažinusi Lietuvos ir kitę Baltijos valstybię įjun* 
gimo į Sovietę Sęjungę' ir tebepripažįsta diplomatinius tu kraštę^atsto- .__ -
vus Jungt.Valstybėse, Amerikos poziciję anuomet įsakmiai pareiškė vaisi y- k 
bės sekretoriaus pareigas ėjęs p.Sumner Welles, kuris tarė, kad Jungti- 
nię Valstybię tauta priešinga plėšikiniams veiksmams, vistiek kas juos 
būtę padaręs, lygiai kaip ji priešinga bet kokiam kišimuisi kad ir kaž
kaip galingos valstybės į vidaus reikalus bet kurios kitos valstybės, 
nors ši būtę ir labai silpna.

Tai, kę oficialus šio krašto atstovas pasakė 1940 m., tebėra tikra 
ir šiandien,. Galima būti tikriems, kad toks bus mūsę šalies principas li
gi pat to mėto, kada Dievas duos Lietuvai atgauti savo branginamę nepri
klausomybę. Kaip Jungtinię Valstybię tauta užjautė Lietuvę jos suspaudimo 
metu, kaię ji su nuoširdžiu dėmesiu stebėjo puikię jos savarankaus val- 
dymosi pazangę, taip šiandien visi geros valios žmonės Amerikoj giliai 
užjaučia kančias-, j- ir Azijos Rusijoj, kur ištremta daug
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tūkstančiu lietuviu.

Kartu su šia nelaiminga tauta mes meldžiam Aukščiausiąjį Dievą, kad 
sunki skausmo ir vergijos našta, užkrauta ant jos pečią, nepertoliausioj 
ateity būtą nuimta, idant vėl galėtume pasveikinti Lietuvą kaip laisvą 
pasaulio tautą ir padėti tai rimtai, dievobaimingai tautai atgimti.

Manoji Marylando valstybė daug skolinga saviesiems lietuvią gimimo ir 
kilmės gyventojams už ją darbštumą ir sugebėjimus. Mes kartu su jais puo- 
selėjam nenuramdomą Lietuvos laisvės dvasią, nūn laikinai ištremtą iš ją 
tėvynės. Kartu su jais mes tikim ir laukiam tos dienos, kada Lietuvos ne
priklausomybė vėl taps tikrove ir kada vasario 16-j i, Lietuvos Respublikos 
diena, sušvis skaidriu žibintu, - džiugiu simboliu visam pasauliui, skel
biančiu, kad jeigu tauta bet kuria kaina pasiryžta tesutikti vien su vi
siška laisve ir nepriklausomybe, teisingas ir dosnus Dievas neatsakys jai 
tą kilnią jos troškimą įkūnijimo.

II. KALBOS JAV ATSTOVŲ RŪMUOSE
Atst.Joseph-W.Martin^ respublikonas (Massachusetts), mažumos lyderis:
’’Pone Pirmininkė, lygiai prieš 31 metus šaunioji lietuvią tauta priėmė 

Vilniuj savo Nepriklausomybės Deklaraciją.
Lietuvią kilmės amerikiečiai šiandien mini šią sukaktį. Jie dėkoja sa

vo naujajai tėvynei už nepripažinimą Lietuvos ir jos abieją mažąją bal
tiškąją kaimyną, Latvijos ir Estijos, prijungimo prie Sovietą S-gos.

Savo ruožtu amerikiečiai, kurios rasinės kilmės jie bebūtą, - visi 
amerikiečiai, įranginą laisvą ir gerbią laisvą žmonią vertybę ir nepriklau
somumą, gali džiaugtis, kad karžygiški tą mažą Baltijos valstybią vyrai ir 
moterys visais galimais būdais priešinasi prispaudėjui.

Pi£žioji_ t ^sa_neeus_amžina
Narsioji lietuvią tauta ryžtingai taria, kad ji nebus pavergta, ji pa

siryžusi vėl tapti laisva. Kol joje liepsnoja laisvės dvasia, ji nebus už
kariauta.

Didžioji tamsa, nusileidusi anapus klaikiosios geležinės uždangos, ne
bus amžina. Tragingas diktatūros pamintą tautą likimas tolydžio kelia iš 
miego visą pasaulį.

Komunizmas teįmano valdyti kruvinais tironijos ginklais. Jis grumiasi 
su laisvąją žmonią troškimais. Jis yra kelias į žmonią pavergimą, iš kur 
atgal nebegrįžtama.

Tie, kurie kaip lietuviai ir kitos Baltijos tautos priešinasi bedievi- 
nio pasaulinio komunizmo veržimais!, kovoja gerą visą žmonią laisvės kovą. 
Toji laisvė visiems tebus užtikrinta, kai Lietuva ir yįsos taurios šalys, 
dabar Kremliaus valdomos, atgaus visas savo te.isss--ir privilegijas laisvą
ją tautą šeimoj”, ’ --—------

Rezistencija vykdo tautos valią
Illinois atst .Adolf _J_iSabath,demokratas•
'’Pone Pirmininkė7~aš~višus prašau minutę mane paklausyti ir nutarti, 

kad šios mano pastabos būtą paskelbtos.
Pone Pirmininke, šiandien 31-ji metinė sukaktis Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo, įvykusio Vilniuj 1918 m.vasario 16 d. Lietuvią kilmės ame
rikiečiai šią dieną švenčia visose Jungt, Valstybėse, rengdami tinkamas 
ceremonijas padėkoti šiai didžiai šaliai, kad ji nepripažino Lietuvos ir 
abieją gerą jos baltiškąją kaimyną, Latvijos ir^Estijos, prijungimo prie 
Sovietą S-gos. Šiandien Lietuva yra geležinės uždangos atskirta, ir jos 
žmonės miršta už savo tikėjimą į Dievą ir laisvę. Karžygiška rezistencija 
vykdo tautos valią, ginklu kovodama su prispaudėju ir jo pavergimo kėslais.

5



- 6 -
Žvelgdamas atgal, aš prisimenu, kad 1922 m. kovo 17 d. aš Atstovu 

Rūmuose buvau pasiūlęs šię rezoliuciję;
Jung t in i § _ At s t o v ę_Rūmę_n u t ar imas _ Nr L 2 8 9

Nutarimas, reikalaujęs, kad Jungtiniu Valstybię vyriausybė pripa
žintu Lietuvos Respublikę,

Kadangi Lietuvos Taryba, atstovaujanti visiems to krašto gyvento
jams, 1918 m.vasario 16 d. vieningai nutarė pranešti Rusijos, Vokie
tijos ir kitoms vyriausybėms šį pareiškimu:

”Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuviu tautos atstovybė, rem
damos pripažintęja tautę apsisprer.uimo teise ir lietuvię Vilniaus 
konferencijos nutarimu rugsėjo mėn- 18-23 d. 1917 metais, skelbia at
statanti nepriklausomu demokratiniais pamatais sutvarkytę Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje ir ty valstybę atskirianti nuo visę 
valstybinię ryšię, kurie yra buvę su kitomis tautomis*; ir

Kadangi Lietuvos Respublika daugiau nei 4 metus išlaikė pastovy 
režimę; ir

Kadangi Lietuvos geografinė padėtis laiduoja ne tik jos išlikimę, 
bet ir jos- suklestėjimę ir stiprėjimę tarp pasaulio valstybių; ir

Kadangi šiame krašte yra veik 1.000.00,0 lietuviško kraujo žmonię, 
kurie pastarajame kare su neprilygstamu pasišventimu laisvės ir ne
priklausomybės reikalui padėjo Jungtinię Valstybių vyriausybei; ir 

. Kadangi Anglija, Prancūzija, Italija ir Lenkija pripažino Lietuvos 
Respublikę de facto; it

Kadangi Čekoslovakija, Olandija, Danija, Švedija, Norvegija, Suo
mija, Estija, Vokietija, Rusija, Argentina ir Meksika pripažino Lie
tuvos Respublikę de jure; .<

Dėl to tebūnie nutarta ir t.t»;
Kad Jungtinię Valstybię vyriausybė pripažintę Lietuvos Respublikę. 

Man tikrai malonu, kad netrukus po to Jungtinės Valstybės pripažino 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, Lietuvos, kurios gyventojai parodė 
pasauliui sugebę ir užsitarnauję savarankiai valdytis. 

Nebereikia‘nė sakyti, kaip didžiai aš apgailestauju, kad šiuo metu 
lietuvię tautai paneigta laisvė, kurios aš asmeniškai reikalavau ir kurię 
skelbiau.

Su didele viltim karštai meldžiuos, kad nepertoliausioj ateity Lietu
va vėl būtę atvaduota kartu su kitomis nelaimingomis Europos tautomis”.

JAV_ j ėgos_ i šs įrįkiuos_Lįet uyai_pądėti
Indiana atst.Ray_J.Mądden, demokratas:
’’Pone Pirmininke, lietuviai visoj Amerikoj šiandien su nuoširdžiu dėv 

kingumu prisimena, kad Jungtinės Valstybės nepripažįsta rusiškojo lietu
viu tautos pasisavinimo.

Lietuva šimtmečiais kovojo dėl nepriklausomybės ir savarankaus valdy- 
mosi, - dėl pilietinię laisvię ir tikėjimo laisvės. Ši kova nesiliaus ri
šę lojalię lietuvię širdyse ir mintyse, kad ir koks galingas ir didelis 
yra prispaudėjas. Laisvės negalima visiems laikams atimti iš tautos, kuri 
šimtmečiais atsisakė pasiduoti tikėjimo prispaudimui bei vergijai.

Didi lietuvię tauta kovoja kiekvienę valandę per įvairias organizaci
jas, pogrindy ir kitur, ir galę gale jai bus atlyginta pergale bei laisve 
jos krašte.

Lietuva yra tragiška sovietę agresijos auka. Žmonėms atimtos nuosavy
bės teisės, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Daugiau nei pusė mil 1- 
jono Lietuvos žmonię išžudyti bei išgabenti iš tėvynės.

Prieš tę tautę padarytus nusikaltimus pasmerkė Jungtinės Valstybės ir 
kitos demokratinės šalys, kurios tebepripožįsta nepriklausomę Lietuvę ir 
jos legaliuosius atstovus.
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Lietuviai, kur jie bebūtu, nuoširdžiai trokšta, kad mūsę didžioji šalia 

ir visos laisvosios demokratinės pasaulio tautos ir toliau laikytęs teisės 
bei teisingumo principu ir kad jos toliau kovotu dėl lietuviu tautos suve
reniniu teisiu bei savarankaus valdymosi.

Aš noriu nuoširdžiai pasveikinti narsiąją lietuviu tautu, vedančiu lais
vės kovu, kad atstatytu savo nepriklausomybę ir numestu žiauriojo tirono 
pančius.

Aš žinau, kad mūsų Prezidentas, Kongresas, Valstybės Departamentas ir 
visos mūsų didžiosios Respublikos jėgos ateity išsirikiuos padėti lietuviu 
tautai toje jos kovoje dėl teisybės.”

New Yorko atst.John £»Roonęy, demokratas:
’’Pone Pirmininke7~a§-pasinaudosiu man skirtu laiku pareikšti savo min

tis Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 31 metę sukakties nroga. Aš didžius 
juos, kad mūsų tauta atsisakė pripažinti Lietuvos ir abieju baltiškęję jos 
kaimynu, Latvijos .ir Estijos, prijungimu prie Rusijos. Aš nuoširdžiai mel
džiuos, kad mes ir toliau taip laikytumės šiuo klausimu ligi tos dienos, 
kada Lietuva ir (kitos) Baltijos valstybės vėl pasidarys laisvos ir nepri
klausomos“,

”Maskvos_gangsterjai_ir_galvapjoyiai”
Nėra į mūsų krantus iškopę šaunesniu piliečiu už tuos, kurie atvyko iš 

Lietuvos. Šiandien, kada tie lietuviško gimimo bei kilmės amerikiečiai vi
same mūsų krašte švenčia nepriklausomybės paskelbimę, įvykusį Vilniuj, Lie
tuvoj, 1918 m.vasario 16 d., jie savo širdyse nuoširdžiai dėkoja mūsų vy
riausybei už atsisakymę pripažinti Maskvoj išmiklintus gangsterius ir gal- 
vapjovius, užėmusius j u mylimę šalį,

Lietuva, tikiu, tik laikinai geležinės uždangos atskirta. Dėl barbariš
ko komunistę elgesio žuvo tūkstančiai žmonių, atkakliai gynusię savo reli
ginius įsitikinimus, tikėjimu į Dievę ir teisę į laisvę.

Kad ir be perstojo persekiojami bei neaprašomai žeminami, tie žmonės tu
rėjo stiprybės ir narsos toliau kovoti bei priešintis prispaudėjams - s- 
kvos tarnams.

Mūsų bočiai mūsų laisvę ir laisvę branginančiu šalį pagrindė Aukščiau
sios Esybės buvimo pripažinimu. Esu tikras, kad mūsę Šalies gyventojus, 
kurio tikėjimo jie bebūtu, šiandien ligi širdies gelmių nuliūdins Lietuvos 
nelaimė. Esu tikras, kad jie kartu su manim pasmerks komunistinius Sovietu 
Sęjungos tironus, kurie grasinimu ir jėga pavergė Lietuvę ir .<kitas) Balti
jos valstybes.”

Mrs. Ędit_Nourse Rogers, respublikonė, Massachusetts atstovė:
’’Pone pirmininke, as dideliai laiminga galėdama prisidėti prie kitę kon

greso nariu ir pagerbti bei pasveikinti šaunię; narsię lietuviu tautę, 
šiandien švenčiančię savo nepriklausomybės paskeloimo 31 metę sukaktį. Vė
liau popiet aš nueisiu į Lietuvos ambasadę asmeniškai perduoti savo linkė
jimus ir pasakyti Lietuvos ambasadoriui, kaip aš gėriuos lietuviais, esan
čiais mūsę šaly, ir kiek daug jie yra padarę Amerikai.

Klausydamasi kitę atstovę aš negalėjau nejausti, kokia rimta yra tos 
narsios tautos padėtis geležinės uždangos atskirtoj Lietuvoj, - tautos- 
kuri miršta ir kenčia dėl savo tikėjimo ir laisvės meilės. Aš tikiu, kad 
kiekvienas žmogus pasauly, kuris trokšta laisvos ir demokratiškos valdžios 
formos, prisidės prie mūsę-čia, Amerikoj, ir palinkės tai tautai laimingos 
ir laisvos ateities. Čia susirinkusieji žino, kaip kietai Jungtinės Vals
tybės dirba, kad pašalintę geležinę uždanga ir užtikrintę pasauliui laisvę, 
nepriklausomybę ir laimę.”

Pennsylvania atst.Danįęl_J.Flood, demokratas;
’’Pone Pirmininke, vienas i§ begėdiški aus i ę ir mažiausiai išgarsint ę XX 

amžiaus įvykię buvo niekšingas Kremliaus sęmokslas prieš mažytį ir gėrę 
Rusijos kaimynę, Lietuvę. Milžiniškos Sovietę Sęjungos politinė policija.

7



8

pavergusi 180.000.000 žmonių, taikos metu nustatė planų milijonams lietu
viu krikščionių fiziškai išnaikinti.

Z222£i22_Liętuvos_didybė

Tačiau šiandien, Pone Pirmininke, aš atsistoju pagerbti istorinę di
dybę tos šaunios lietuvių tautos, susisukusios sau lizdelį. Baltijos jūros 
krante. Nėra buvę didesnio įrodymo, kad Jungtinės Amerikos Valstybės lie
ka ištikimos savo draugams, už tę faktę, kad mūsų šalisk tas didysis de
mokratijos vadas, Lietuvos Respublikų tebepripažįsta kaip suvereninę 
valstybę ir atmeta bei atsisako pripažinti neteisėtę ir dideliai papikti
nanti Sovietų Rusijos kėslę prisijungti Lietuvę kaip sovietinę provinciję.

Manau, jog pritiks, kad šiuo metu pasakysiu žodį apie aJungtinių Vals
tybių suteiktę Lietuvai pripažinimę.

JAV_]oozici j ą._Į4ęįĮĮvos_ at žvilgiu
Kai 1940 m.liepos 21 d. Lietuva buvo įjungta į Sovietų S~gę, mes ir 

daugis Vakarų valstybių jautėm, kad tai nebuvo padaryta laisva valia, ir 
atsisakėm pripažinti tę įjungimų teisėtę. Tokiu būdu Lietuvai buvo leis
ta tuose kraštuose palikti savo diplomatinius atstovus. Po dviejų dienų 
nuo Lietuvos įjungimo į Sovietų S-gę anuomet valstybės sekretoriaus pa
reigas ėjęs Sumner Welles mūsų krašto poziciję išaiškino spaudai duotame 
pareiškime, kuriame sakoma;

pastarosiomis dienomis vikriai buvo užbaigtas nešvarus procesas, ku
rio pasėkoje vienas iš galingesniųjų kaimynų sęmoningai sunaikino tri
jų mažų Baltijos respublikų - Estijos., Latvijos ir Lietuvos - politinę 
nepriklausomybę ir teritorinį integralumų.

Nuo pat anos dienos, kada tų respublikų tautos atgavo savo nepri
klausomybę ir demokratinę valdymosi formę, Jungtinių Valstybių tauta 
su dideliu ir bičiulišku dėmesiu stebėjo nuostabių jų savarankaus val
dymosi pažangų.

Mūsų vyriausybės politika visiems žinoma. Jungtinių Valstybių tau
ta nusistačiusi pries plėšikinius veiksmus, vistiek, ar jie vykdomi 
jėgų naudojant ar ja-grasinant. Ji taip pat nusistačiusi prieš bet ko
kį kišimusi kad ir kažkaip galingos valstybės į vidaus reikalus kitos 
valstybės, nors ši būtų ir labai silpna.

Tie principai sudaro pačius pagrindus, kuriais remiasi nūdieniai 
santykiai tarp 21 suvereninių Naujojo Pasaulio valstybių.

Jungtinės Valstybės ir toliau tų principų laikysis, nes amerikie
čių tauta įsitikinusi, kad jeigu tais principais pagrįsta doktrina vėl 
nereguliuos tautų santykių, tai negalės būti išlaikytas ir proto, tei
singumo ir legalumo viešpatavimas. 0 tai juk yra pats moderniosios ci
vilizacijos pagrindas.
1945 m.kovo 3 d. valstybės sekretorius paskelbė pareiškimų, kad mūsų 

šalies nusistatymas nėra pasikeitęs nuo 1940 m., kada p.Welles deklara
vo mūsų politikų. Tas pareiškimas, paskelbtas "New York Times'* 1945 m.’"'" 
kovo 4 d. 24 psl., skamba šiaip:

Baltijos valstybės - Estija, Latvija ir Lietuva - Jungtinių Vals
tybių tebelaikomos nepriklausomomis valstybėmis, nors jos karo pra
džioj ir buvo įjungtos į Sovietų Sujungę.
Praeitų metų pradžioj, kai buvo pranešta, kad Sovietų Sųjungos kon- 

suliariniai pareigūnai šiame krašte pasišovė čia atstovauti Baltijos 
kraštams, valstybės departamentas išsiuntinėjo raštus visų 48 fedaraci- 
nių valstybių gubernatoriams, pranešdamas, kad mūsų kraštas niekad nėra 
pripažinęs sovietinės Baltijos valstyoių aneksijos. Mūsų krašto požiū
riu, kaip sakoma tame rašte (cituota iš "New York Times" 1948 m.kovo 
30 d. 12 psl.),
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. ■. ‘ Baltijos kraštai tebėra nepriklausomos valstybės, su savo diplomati
niais atstovais bei konsulais,

’. Visi šie pareiškimai rodo, kad mes tcbepripažįstam Lietuvą kaip nepri
klausomu šalį. Musę nusistatymas nuo 1940 m. nepasikeitė; tępat galima pasa
kyti.ir apie kitas šalis, kurios Lietuvę tebcpripežįsta.

. Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybes buvo svarbiausiu Europos vy- 
riausybię pripažintos de jure ar de facto ir santykius su savo kaimynais 
nustatė sutartimis.

Pripažindama tas valstybes, Jungtiniai Valstybių vyriausybė priima dė
mesin tai, kad tos valstybės gerokę laiko gabalu faktiškai egzistavo ir sa
vo teritorijoj sėkmingai palaikė politinį bei ūkinį stabilumę.

Jungtinės Valstybės visę laikę, buvo nusistačiusios, kad Rusijos pakri
kimas negali būti laikomas pagrindu jos teritorija^ Išskaidyti; anuometinis 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos vyriausybię pripažinimas nėra laikomas to 
principo pažeidimu, nes tas vyriausybes sudarė ir palaikė tę kraštę gyven

tojai.
Jungtinės Amerikos Valstybės ne tik visę laikę pripažino Lietuvos Res

publiką de jure, bet taip pat visę laikę atsisakė pripažinti Rusijos preten
zijas^ '

Niekad aš prieš pasaulio tautas tiek nesididžiavau savo šalies taurumu, 
kaip kad aš didžiuojuos dėl to, kad ji yra senę laisvės brangintoję, lictu- 
vię tautos, bylos čempijonas.

Šiandien, pone Pirmininke, Lietuvos Respublikos gimimo sukakties dienę 
aš stoviu šiame didžiajame-laisvės forume, Jungtinię Amerikos valstybię At
stovę Rūmuose, ir reiškiu Lietuvos Respublikai pagarba.

Ir prispaudėjo slegiama tauri ir narsi lietuvię tautę.?nesėdi nieko ne
veikdama ir nepriima be pasipriešinimo vergi jos jungoj"'*”’

įi®įj*Yi£._£®zįstencija
Kova dėl laisvės ir dėl savo bpšię tikėjimo yra lietuvię tautos tradici

ja,, Ir šiais 1949 - siais Viešpaties metais lietuviai laiko aukštai iškė
lė savo-tradicijos vėliavą ir ištikima L laikosi Savo taurięję bošię tikė- 
j imo.

Pasipriešinimas sovietams yra, ir jis bus, kol Lietuva vėl pasidarys 
laisva ir nepriklausoma valstybei

Aš noriu priminti visam pasauliui nepaliaujama lietuvię patrijotę kovę 
prieš prispaudėję; toji kova eina kasdien nuo pat anos nelemtos dienos, ka
da komunistinė Maskvos vyriausybė sunaikino Lietuvos laisve.

Rezistencija krašte ir kaimyninėse Latvijoje, Gudijoje, Lenkijoje tebei
na, Neseniai buvo pranešta, kad keli lietuviu partizanę, daliniai veikė Si
lezijoje.

Dėl t? sovietę daliniai su keliais mobilizuotais lietuviais stovi toli 
nuo tėvynės prie Arktikos vandenyno ir Tol.Rytuose. Nežymus skaičius da
liniu, sudarytę iš vietinię, d ji įspūdžio palikti pačiame krašte - begink— 
liai uniformuoti jaunuoliai, lietuviškai dainuodami, paraduoja Vilniaus, 
Kauno ir kitę iUdesnięję miestą gatvėmis. Nė vienam lietuviai nepatikimas 
lėktuvas.. Daugumą sovietę - buvusios raudonosios armijos - dalinię, stovin
sią Lietuvoj, sudaro vyrai iš Sibiro bei Uzbekistano.

Lietuvię partizanai dabar veikia nedideliais judriais daliniais. Jis gink
luoti iš rusę atimtais ginklais ir apsirengę daugiausia rusiškomis unifor
momis su prieškariniais lietuviškais laipsnię ženklais. Partizanai dar tu
ri motociklę, lengvęję motorizuotos artilerijos pabuklę ir mažęję tankę.

1947 m.vasarę ir rudenį partizanai vyravo provincijoj ir savo operacijas 
išplėšdavo į Lonkiję bei Rytprūsius, Aktingas ryšys užmogstas su lenkę įo- 
grindžiu; pav., bendrom jėgom buvo-..užimtas CipliSkės, pasienio miestelis 
Sūduvoj.
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Legendiniu yra tapęs ir ypatingai Išgarsėjęs vadas yra '’žaliuoju Vai

nių" pravadintas vienas buvęs Kybartu gyventojas.
Plačiai paskleidžiami rotatorium spausdinti laikraščiai, spausdinti 

atsišaukimai, žinių lapai. Pogrindžio literatūra aprūpinami net lenkai ir 
vokiečiu darbininkai. Reguliariai leidžiama kpie 20 laikraščių. Jų pavadi
nimai rodo kovojančios, laisvę branginančios tautos dvasių; Laisvoji Lie
tuva, Laisvės Varpas, Tėvynės Kovotojas, Ginkime Lietuvę, Kova už Laisvę, 
ir t.t.

Vienas iš žymiausiu pasiekimų 1947 m.buvo sudarymas vieningos kauty
nių ir propagandos vadovybės. Lietuvos Laisvės Armija, Laisvės Kovotojai, 
Partizanų Kolona ir kiti ligi tol nesuderintai veikę daliniai pagaliau 
sudarė jungtinį štabę ir ryšių tarnybų. Tę džiugų faktų kovotojų spauda 
paskelbė vedamajame "Lithuania Militans". Vieninga rezistencinė kova ap
jungė visus politinius skirtumus kaip ir naoi^ okupacijos laikais.

Sovietją |

J tai priešas tuoj reagavo. Šešios reguliariosios sovietų armijos divi
zijos, stiprūs aviacijos daliniai, motorizuptos pajėgos, specialios trans
porto ir geležinkelių, plentų bei tiltų apsaugos komandos, 75.000 MVD vy
rų, "liaudies milicija" bei organizuoti plėšikai, vad, istrebiteliai ėmė^ 
šauktis sustiprinimų. 1947 m.rudenį į Lietuvę buvo atgabentos penkios 
MGB oro eskadrilės. 1948 m.sausio m. į Lietuvę, Latvijų bei Estiję buvo 
atsiųstos papildomos šarvuočių ir pėstininkų divizijos.

Šiuo metu dideli daliniai stovi ir apskričių miestuose, Pav., nedide
liame Mažeikių miestely, kuris yra geležinkelių mazgas, stovi 3000 MVD- 
istų su taftkais ir šarvuotais motociklais. Lietuvoj sovietų, įgulos dabar 
yra stipresnės nei bet kuriuo metu nuo 1940 m. okupacijos pradžios.

Ginkluota antisovietinė rezistencija nesumažėjo, bet partizanų taktika 
pasikeitė.

Rusai visaip stengiasi nepriklausomybės kova paversti pilietiniu karu. 
Pav,, vietos gyventojų paskiriama į dalinius, išsiunčiamus kovoti su par
tizanais, Iš antros pusės, partizanai sustiprino kovų su savo tautiečiais, 
drįstančiais užimti administracinius postus rusų valdžioje bei stojančius 
į komunistines organizacijas. "“X

platesnio masto kautynių nuo 1946 m.rudens nebebuvo, bet MVD (NKVD)- 
istai ir MGB (NKGB)-istai, komunistų partijos pareigūnai ir milicininkai 
žūva kasdien. Giriose netoli Vilniaus buvo apsupta keliasdešimt partiza
nų ir žuvo ligi paskutinio. Rusų operacijos prieš kitę stambų dalinį Ute
nos apskrity nepavyko. Kai atvyko sustiprinti MVD daliniai, partizanai 
buvo jau dingę. Viena 18 metų mergaitė, organizavusi partizanų sanitari
nę pagalbę, buvo sulaikyta, bet patrijotų būrys jų išvadavo. Dabar ji Len
kijoj - visiškai pražilusi, suardytais nervais, invalidė visų gyvenimų; ____
tardymo pasėka. Vienas partizanų vadas neseniai buvo pagautas, teisiamas 
ir sunaikintas Lenkijoj. Jo dalinys tebeveikia Lietuvoj ir Lenkijoj.

Partizanai vyrauja vasarų; žiemų jie slapstosi. J "amnestijos" pažadus 
maža kas tekreipė dėmesio. Vis dėlto kai kurie vyrai, kurie tesislapstė 
nuo mobilizacijos, pasidavė; kiti bandė legalizuotis išvykdami į Rytprū
sius, Klaipėdos kraštų arba plačiai ištuštintų Viisritį, kur jie as
meniškai nepažįstami.

Stiprios įgulos stovi geležinkelių mazguose bei miestuose. Krašte ak
tingai veikia liaudies milicija ir istrebiteliai. Kada tie istrebiteliai 
negaudo žmonių, jie prižiūri produktų išrinkimų. Jie be atodairos šaudo 
į žmones, kurie jų manymu per greitai vaikšto. Jų vadai rusai, tarp eili
nių yra vietinių išdavikų ir sugautų pabėgėlių. Paskutiniu metu istrebi
teliai bando dėtis leLi»v^4_jg5m^4sdA-a>ej_-aKtyvX^ais. Tačiau žmonės ir to-
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liau juos pašaipiai vadina strebokais, skrebais,, stribikauliais ir pan.
Šukavę ir peršukavę miškus, rusai susekė daugelį bunkeriu bei kitokiu 

slėptuvię. Miško broliams tada tenka arba susikauti su užpuolikais, arba 
pasiieškoti kitę slėptuvių, partizanę gyvenimas be galo pavojingas. Bet 
toks pat ir istrebitelię gyvenimas; kartais kuris iš ję nueina sau kur 
privačiai pavalgyti ir jau nebegrįžta. Taip gyvendami, istrebiteliai me
tasi į girtuokliavimę.

"Gi £i2£_broiija"

Iš tę sričią, kur partizanai gyviau veikia, ūkininkai deportuojami be 
jokios atodairos. Nepadeda jokie pasiaiškinimai, net jeigu žmonės sakosi, 
kad rusę uniformomis apsirengę ginkluoti vyrai buvo atėję '’inspektuoti” 
- pasiplėšti maisto. Kai vienas sužeistas partizanas, kuriam gyvybė buvo 
palikta, kad būtę ištardytas, dingo iš ligoninės, keli jos tarnautojai 
buvo ištremti. Kai buvo sugautas berniukas, keliose vaistinėse pirkęs par
tizanams tvarsčią, nukentėjo visi tie vaistininkai.

Į girios broliją teko įstoti visiems buvusiems karihinkams, valdinin
kams, šauliams ir nepriklausomybės kovę veteranams; jiems nebuvo kito pa
sirinkimo, Toliau, ję eiles papildė pabėgę mobilizuotiniai bei politiniai 
kaliniai.

Partizanai yra nustatę kai kurię priemonię. išdavikės moterys, pirmą
syk nusikaltusios, nubaudžiamos nuskubant plaukus; joms taip pat simboliš- 
kai’įkertama. Pirmąsyk taip nusikaltusiems vyrams patarkuojamas užpakalis 
ir įtrinamą druskos. Antras nusikaltimas atlyginamas kulka.

Partizanę lavonai paprastai išniekinami. Nukautą partizaną rusai iš
rengia, numauna batus, kūną nunešę nubloškia artimiausio miesto viešiau- 
sioj vietoj. Praeidami komunistai juos spiaudo ir spardo, žmonės verčiami 
stebėti rusę sadizmą. Kūnai biauriai sudarkomi; kojos išsukinėjamos bei 
sulaužomos, Viduriai išverčiami, akys išduriamos, galva suskaldoma.

Anksčiau rusai leisdavo vietos gyventojams lavonus palaidoti. Nuo 194S 
m. pavasario pūvą lavonus karo belaisviai naktimis surankioja, išveža už 
miesto ir palaidoja neatženklintuose Kapuose. Kai kur lavonai nnmėtami į- 
pelkes.

Kai kurios moterys išdrįsdavo prieiti prie kankinię lavoną, atsiklaupti 
ir melstis. Žinoma viena motina, kuri švelniai paglostė savo sūnaus plau
kus, bet po to griežtai pareiškė, kad tai ne jos sūnus: ji norėjo išgel
bėti savo kitus sūnus. Niekas iš minios, kurie ją pažino, jos neišdavė.

Partizanę nukauti komunistai iškilmingai laidojami raudonuose karstuo
se išniekintose krikščionię kapinėse,. Kartais valdžios organai reikalauja, 
kad kunigai palydėtą ję heroję karstus.'Vienas kunigas atsisakė ir pa
leistas iš kalėjimo nuėjo pa? miško brolius.

Svetimąję valdžia laikosi vien ginklo jėga* Pusė vadinamąją ministerią 
yra rusai;. kabineto posėdžiai vyksta rusą kalba", MVD (buvusioj NKVD) ir 
MGB (buv. NKGB) lietuvię kalba yra reta viešnia. Tačiau administracijos 
įstaigosė tebelaikomi vertėjai, ir lietuviškai parašyti prašymai priimami^ 
Visi dokumentai ir mokestiniai pareiškimai spausdinami rusiškai ir lietu
viškai.

Liaudies komisarai dabar vadinami ministeriais. Kai kurie ją dėvi pra- 
baugingas uniformas. Kabineto būstinė Vilniuj, Čiurlionies gatvės name, kur 
anksčiau buvo gestapo štabas - vietos gyventojams tai pažįstama firma. Pa
leckio būstas stipriai saugomas.

Geležinkelię tarnyboj tepalikti du lietuviai konduktoriai. Geležinkelię 
personalą sudaro vieni rusai. Visas pastas į užsienius eina pro Maskvą.
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Šiandien, Pone Pirmininke, aš paimu laiko iš mūšy, svarbiu svarstymu, 
kad atkreipčiau krikščioniškojo Vakaru pasaulio akis | tę laisvės ir de
mokratijos salę, kur tironas niekad nepasieks savo tikslu.

Visę tę pasaulio žmonių, kurie brangina laisvę ir teisingumę, vardu 
aš tariu - tegyvuoja Lietuvai

Jau atėjo_metas...

Illinois atst.Morton_Gorski , demokratas;
’’Pone Pirmininke7“siandien'"laisvieji lietuviai visame pasauly švenčia 

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės paskelbimo 31 metę šukaktį. Paverg
tai lietuvię tautai tę teisę atėmė despotinis to krašto okupantas. 
Aš žinau, kad toji nelaiminga tauta ne viena švenčia šię dienę: prie jos 
prisideda nesuskaitomi milijonai žmonię, kurie šiai laisvę branginančiai 
tautai reiškia savo užuojautą dėl jos laikinio pavergimo ir linki jai ko 
greičiausiai atstatyti visiškę savo respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuvos valstybę, gyvavusiu 600 metę, carę Rusija pifmęsyk užėmė 
1895 m.Toji vergija pasibaigė 1918 m.vasario 16 d., kada buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė. Tę deklaraciję Sovietę S-ga pilnai pripažino, 
visiems laikams atsisakė visę teisię j. Lietuvos teritoriję ir pripažino 
Lietuvę kaip suvereninę nepriklausomę valstybę. Jungtinės Valstybės ir 
kitos tautos Lietuvos nepriklausomybę taip pat pripažinę teisėtę.

Nepriklausoma Lietuvos Respublika per trumpę savo nerpriklausomybės me
tę padarė žymię pažungę visose gyvenimo srityse. Nešališki stebėtojai Lie
tuvę pripažino kaip vienę iš kultūringiąusię, pažangiausię ir darbščiau- 
sięvEuropos tautę. Lietuvos gyventojai buvo laimingi ir pertekę.

Šaunūs Lietuvos laimėjimai bei pasiekimai buvo sunaikinti, kai 1940 m. 
ji buvo antręsyk okupuota. Tada Sovietę Rusija Lietuvę pavergė bei pri
sijungė ir jėga ję tebevaldo,

Lietuva yra tragiška sovietę agresijos auka. Lietuviai neteko savo že
mės, visę savo privačięję jjnonię, žmogaus teisię ir pagrindinię laisvię. 
Jie paversti sovietinės valstybės nuosavybe. Daugiau nei pusė milijono 
Lietuvos gyventoję nužudyti ar ištremti iš Lietuvos. Sovietinis genocidas 
grasina išnaikinti visę lietuvię tautę.

Tuos agresijos ir genocido nusikaltimus prieš Lietuvę pasmerkė lietuvię 
tauta, Jungtinės Valstybės ir kitos demokratinės šalys, kurios tebepripa- 
žįsta nepriklausomę Lietuvę ir jos legaliuosius atstovus.

Kovodami dėl savo teisię ir laisvės, lietuviai tikisi ir meldžiasi, 
kad Jungtinės Valstybės ir vakarinės demokratijos ir toliau laikysis tei
sės bei teisingumo principę, kad jos aktingai gins Lietuvos bei kitę ag
resijos bei neteisingumo aukę suvereninię teisię ir savarankaus valdymosi 
bylę.

Man atrod-c, jog jau atėjo metas pareikalauti Sovietę Sęjungę: pirmiau
sia, sustabdyti Lietuvoj ir kituose okupuotuose kraštuose genocidu, vyk- 
domę nekaltę žmonię žudymu bei deportavimu; antra, gręžinti deportuotuosius 
iš darbo vergę stovyklę Sibire ir kitose Rusijos dalyse; trečia, pašalin
ti iš Lietuvos bei kitę Baltijos valstybię sovietę armijas, policiję ir 
slaptuosius agentus; ir ketvirta, gręžintį laisvę, suverenines teises ir 
savarankę valdymęsi Lietuvai, Latvijai ir Estijai, iš kurię Sovietę Sę~ 
junga visa tai smurtu atėmė.

praėjo
Lietuvię tauta trokšta laisvės, ir ji tam turi teisę. Aš tikiu, kad 

jos troškimas būti laisva nebepertoliausioj ateity bus išpildytas. Siame 
sumaiščię pilname pasauly tol nebus taikos, kol Rusija bandys užvaldyti 
ir pavergti mažas tautas, Rusija ne tik pati įklimps j. nepabaigiamus su- . 
maiščius, bet sukala.jiarlmę irvisapw pasauly, o tai galę gale pražudys 
ję pačię.
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Tironu dienos jau praėjo. Viso pasaulio tautos reikalauja reprezenta

cinės valdymosi formos, ir tas reikalavimas nuo vienos pavergtos tautos 
vis persimes .į. kitę, kol visa žmonija turės laisvę ir nepriklausomybę.

Aš noriu pareikšti savo geriausius linkėjimus tai didžiai, patrijotin- 
gai, laisvę branginančiai tautai, kuri šiandien karžygiškai kovoja savo 
nepriklausomybei atstatyti ir beatodairio tirono pančiams numesti. Masę 
vyriausybė tebepripažįsta Lietuvos Respublikę, ir aš tikiu,- jog mes įsak
miai reikalausim, kad Atlanto chartos principai būtę pritaikyti Lietuvai, 
o kartu ,ir Latvijai su Estija.

Jeigu Rusija trokšta pasaulio taikos, ji geriau nei kuri kita tauta 
gali-ję realizuoti gražindama laisvę jos dabar valdomoms tautoms. Jeigu 
Rusija to nepadarys, amžinas tautę laisvės ir nepriklausomybės troškimas 
nesiliaus, kaip jis nesiliovė praėjusiais šimtmečiais, kol tironai visur 
bus sunaikinti.”

Massachusetts atst. Mc_Cormacki demokratę daugumos lyderis; ’’Pone 
Pirmininke, gal šis džentelmenaš’užleis man kalbėti?”

Atst.Gorski; ”Aš užleidžiu džentelmenuiviš Massachusetts,”
Atst.McCormack; ”AŠ noriu pasveikixiti džentlmenę už jo puikias pasta

bas, Aš prisidedu prie visko, kę jis yra pasakęs. Amerikiečię tauta yra 
visa širdim su lietuvię tauta, ir mes visi laukiam tos dienos, kada ge
ležinė uždanga bus nuplėšta ir lietuvię tauta atgaus savo taip gausiai 
užsitarnautę nepriklausomybę, o musę didžioji šalis galės ko veiksmingiau
siai prisidėti prie jos netektęję laisvię atgavimo,”

Atst^Gorski;”AŠ dėkoju džentlmenui už jo pateiktas mintis.”

N®P3£anka_aneksijos_neprigažinti
New Yorko atst.Kenneth_B_.Kęating (respublikonas):
•’Pone Pirmininke,"lygiai"prie?"31 metus lietuvię tauta paskelbė savo 

nepriklausomybę. Tę dienę Vilniuj gimė Lietuvos Respublika.
Tačiau šiandien nebėra laisvos Lietuvos, kaip nebėra laisvos Lenkijos, 

laisvos Vengrijos ar laisvos Čekoslovakijos. Visas jas sutriuškino rusiš
kojo tirono batas. Laisvė melstis, laisvė kalbėti ar rašyti kas patinka, 
laisvė rinkti į vyriausybę savo atstovus, laisvė pradėti biznį, laisvė 
išvykti į užsienius, bei važinėti po savo kraštę, - visos šios ir kitos 
teisės, kuriomis visur naudojasi laisvi vyrai ir moterys, toms nelaimin
goms tautoms yra paneigtos. Lietuvos, kaip ir jos kaimynę prie Baltijos, 
Latvijos ir Estijos, nepriklausomybė šiandien tėra tuščias simbolis, tik
ras pasityčiojimas.

Užtat nenuostabu, kad ši diena, kuri turėtę būti džiaugsmo šventė, yra 
liūdesio diena ne vien Lietuvos piliečiams už geležinės uždangos, bet ir 
ję bičiuliams bei brangiems asmenims musę krašte.

Taip pat ir mes, kurie branginam laisvę ir tai įsakmiai pabrėžiam, y ■ 
paskendę pasitenkinime savim negalim išsisukti nuo-kaltinimo, kad ir mes 
bent jau savo rimtim esam prisidėję prie tos šaunios jaunos respublikos 
pavergimo. Lygiai taip pat mes negalim išsisukti nuo tokio pat kaltini
mo, kurį mums meta narsiosios latvię, estę arba lenkę tautos, nes juk mes 
Teherane, po to Jaltoj, po to Potsdame regimos bėdos verčiami palikom ir 
nukreipėm savo žvilgsnį nuo laisyę tautę troškimę bei likimo. Bet, Pone 
Pirmininke, amerikiečię tauta dėl šito tragingo išdavimo niekad nenurimo 
ir jo nesuvirškino.

Taip, mūsę vyriausybė šiandien oficialiai nepripažįsta Lietuvos ir 
jos baltiškęję kaimynę prijungimo prie Rusijos. Bent už tai mes galim bū
ti dėkingi. Tačiau šitokio negatyvinio priėjimo nepakanka. Tos respubli
kos atstovai kartas nuo karto praneša apie jos piliečię masinį naikinimę 
ir masinį deportavimę į Rusijos koncentracijos stovyklas. Jeigu tai tie
sa, tai tat yra Jbngbinię-Tairtę. bartos gurantuotę pagrindinię teisię
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bei laisvių paneigimas. Jeigu tai netiesa, tai reikia ištirti kaltinimus 
ir nustatyti faktus. Laisvė visur ir vergija bet kur^yra visę reikalas 
- gal labiausia tai yra laisvę branginant i ę. amerikiečiu reikalas.

Zii^iUyia^tremtinią^palĮkę^ ’.'neišdildomuįspūdį^’
>AŠ norėčiau, kad kiekvienas Atstovas būtę patyręs tai, kę daugis ir ’ 

aš pats esam patyrę praeitę rudenį, lankydami tremtiniu stovyklas Europoj. 
Čia aš susitikau ir kalbėjaus su daugeliu lietuviu, o taip pat ir su kitę 
tautybių tremtiniu, pabėgusiu nuo komunistę ar nacię tironijos teroro. 
Skaidri narsa, tvirtas būdas, didelis darbštumas lietuviu ir kitę., kurie 
atsisakė visko, kę turėjo, kad tik nereikėtą sulenkti kelię prieš prispau
dėju,’ mano galvoj ir širdy paliko heišdildomę įspūdį..

Sveikindami šiandien Lietuvos Respublikę, pasišVęskim jos gręžinimui ’• 
laisvu nariu į tautę šelmę.”

(Atstovo Keating kalba išspausdinta ir ’’Congressional Record1.') 
Atst.B^W. _>Pąt}_Kęarneyx Nevr York, respublikonas;

• ”Pone-Pirmininke, praSydamas išspausdinti mano pastabas Congressional 
Record, aš noriu padaryti šį pareiškimu Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 31 m. sukakties proga.

Šiandien, 1349 m.vasario 16 d., sukanka 31 m. nuo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo Vilniaus mieste. Su dideliu džiaugsmu aš prisidedu 
prie daugelio mano kolegę šiuose Rūmuose ir reiškiu savo nuoširdžiausius 
linkėjimas lietuvię tautos ir lietuviškos kilmės amerikiečię ateičiai.

Lietuviams ję tėvynėje ir Jungtinėse Valstybėse musę tauta reiškia 
užuojautą dėl ję. nepriklausomybės sunaikinimo. Savo širdy aš nė kiek nea
bejoju, kad tai tėra laikinis smūgis ir kad ateity, komunizmę visam pasau
ly sustabdžius ir nusmogus atgal, tikroji Lietuvos nepriklausomybė bus 
vėl atstatyta ir lietuvię tauta vėl galės džiaugtis laisve ir laisvai gar
binti Dievę. ' • • ■

Nors Lietuva neturi nė 3.000.000 gyventoję, nepriklausomybės dvasia glū
di pačioj tos šalies žemėj. Laisvę branginę amerikiečiai lietuviams užjau
čia ir meldžiasi, kad ji'ejsūtę sėkmingai ir Vislcmą laikams išlaisvinti. 
Kelias į galutinį, tikslę žada būti ilgas ir sunkusi Tačiau sir peši .ryž.1m,a 
ir pasiaukojimu tas tikslas bus pasiektas.

Kaip aš jau anksčiau daugeliu progę esu pareiškęs, Lietuva vėl atgaus 
jai priklausomę vietę ta*p laisvę pasaulio tautę.”

New Jersey.atst. ter_W,Rodino, jr. (demokratas); '
’’Pone Pirmininke, šiandien lietuvię tautos nepriklausomybės paskelbimo 

31-mėtę sukaktis. Ję mini ne' vien mūsieji lietuvię kilmės piliečiai, bet 
ir visi laisvę branginę, žmonės. Nes nors.Lietuva vėl beatodairiai valdo 
rusiškoji meška, Jungtinės Valstybės tebelaiko Lietuvę nepriklausoma vals
tybe. ' ...

1918 m.vasario 16 d.,-Išbuvus maždaug 16O-metę Rusijos caru valdžioj, 
Lietuva pasiskelbė laisva ir nepriklausoma ir nusimetė b.aisęjį jungę. So- 
vietę Rusija formaliai pažino jos laisvę ir nepriklausomybę. Tačiau tat 
neilgai tetruko, nes 1940 m.birželio m, Rusija vėl grįžo prie savo išda- 
vikinės schemos^ Sulaužydama savo 1926 m. sutartį, Rusija įvedė savo ka
riuomenę. ■

Šiandien Lietuva parblokšta po prispaudėjo batu. Iš ‘jos 3,000000 gyven
toją 700.000.deportuoti į Sibirę bei kitas šaltas Rusijos platybes; tai 
masinio naikinimo užsimojimas. Tikėjimas persekiojamas su nemažėjančia 
aštrumu. Yra.žinoma, kad iš 10 Lietuvos vyskupę tik keturi gyvi pasaulyje. 
Iš 1.600 kunigę gyvi tik 700, kiti nužudyti,. -nukankinti, bei deportuoti į 
Sibirę. Per 80.0QQ Lietuvos gyvautoję paliko savo tėvynę ir brangiuosius, 
kad išliktę gyvinkitur būdami toliau, kovotę dėl savo tėvynės išlaisvinimo.
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Nors šią Lietuvos nepriklausomybės metiniu dieną lietuviu kilmės ame
rikiečiai švenčia skausmo suspaustomis širdimis kaip ir ję broliai bei 
seserys Europoj, ję dvasia tebeliepsnoja laisvės troškimo ir vilties liep
sna. Rusę slaptoji policija negali surankinti vilčių ir troškimu, žėrin
čiu kiekvieno lietuvio širdy ir mintyse, kai jie šiandien tyliai iš nau
jo pasiaukoja galutiniam savo tėvynės išvadavimui.

Amerikiečiu tauta, gerbianti žmogaus vertybę, jo teisę į nepriklausomy
bę, ir laisvę, dabar dairosi ir susivokia.

Amerikiečiai žino kitę sutryptę tautę istoriją; jie žino tragingę Lie
tuvos likimą. Juos sukrėtė žinia apie kardinolo Mindszenty likimą ir Bul
garijos protestantę dvasininkę suėmimą. Jie žino, kad visas tas bylas 
sufabrikavo išdavikinė komunizmo ranka. Ir jie neužmirš, nes kaltinimo 
pirštas aiškiai rodo į kaltininkę.

Mes visi laukiam tos dienos, kada komunismo žygis į viešpatavimą bus 
sustabdytas, ir tą dieną naujas laisvės paskelbimas vėl pradžiugins širdį 
laisvę branginančios lietuvię tautos, kuri kaip ir mes tiki į principą, 
kad visiems ir visur priklauso neatimama teisė gyventi laisvėje ir siekti 
laimės.”

Marylando atst.Edward_Ą.Garmatz, demokratas;
’’Pone Pirmininke7-vakar~vakare-Baltimorėj buvo vakarienė, kurioj Lie

tuvię Draugiję Tarybos nariai šventė Lietuvos Respublikos,įkūrimo 31 metę 
sukaktį. Generalinis konsulas Marylande p.Jonas Budrys ten kalbėjo savo 
gimtąja kalba.

Aš tikiu, kad tas susibūrimas .tebuvo vienas iš daugelio -visame pasau
ly, kur buvo susitelkta pagerbti tą didžią šalį ir pareikšti karštą vil
tį, jog nebepertoliausioj ateity toji narsi tauta vėl džiaugsis tikra 
laisve.

Lietuviai tėvynėj kovoja didžiulę pogrindžio kovę, karžygiškai steng- 
damies išguiti savo prispaudė-jus. Rusai, be abejo, apie tę pogrindžio są
jūdį nieko neskelbia. Bet jie imasi represiją ne vien pajungdami žmones 
priespaudai bei terorui, bet ir vykdydami naikinimo bei deportavimę pro
gramą; jie stengiasi užslopinti pogrindį ir lietuvię gyventoją naikinimu 
užgniaužti rezistenciję.

Lietuviai svetur energingai veikia padėti savo tėvynei atgauti nepri
klausomybę; visi amerikiečiai tas ję pastangas stipriai moraliai remia ir 
meldžiasi, kad ję išlaisvinimo diena nebebūtę toli.

Prašydamas paskelbti mano pastabas, aš įjungiu vertimą kalbos, kurię 
vakarienėj pasakė p.Jonas Budrys, o taip pat ir Lietuvię Draugiją Tarybos 
priimtą rezoliuciją.”

’’Marylando valstybė Vasario 16-ję kasmet mini kaip Lietuvos^Jleapuiili------
kos Dieną. Noriu Jus patikrinti, kad tas Marylando^-draugystės Lietuvai 
pareiškimas visada buvo ir yra giliai įvertinamai, o lietuvię tauta į tai 
atsako lygiai tokiu pat jausmu. Ypačiai šiuo-metu,kada Lietuva kovoja dėl 
savo išlikimo, Marylandas, švęsdamas Vasario 16 d., teikia visiems lietu
viams didelio padrąsinimo ir įkvėpimo.

Jūsę šauni valstybė ir Jūsę kilnūs bei įžvalgūs valstybininkai bus įra
šyti į Lietuvos analus, ir visa musę tauta dėkingai atmins draugystę, 
Marylando parodytą Lietuvai jos nelaimės metu.

Reikalas eina ne vien apie Lietuvę
Mūsę tauta karžygiškai kovoja dėl laisvės, nes jos vaikai nenori gy

venti vergijoj. Iš monsinjoro Krupavičiaus ir p.Vaclovo Sidzikausko, mūsę 
dvieju didelię. valstybininką, bei laisvės kovotoją, kurie neseniai kalbėjo
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Baltimorėj, Jūs jau turėjot progos išgirsti apie Lietuvos tragediją bei 
jos pastangas laisvei atgauti. Bet šiandien reikalas eina ne vien apie 
Lietuvos laisvą. Klausimas yra šis; ar visas pasaulis bus laisvas, ar 
totalizmas ir brutali jėga laimės prieš demokratiją ir teisingumą?

Pastarajame kare, kuris; kaip buvo tariama, turėjo atnešti žmonijai 
pastovią laisvą, demokratinis pasaulis paaukojo šimtas tūkstančią gyvybią 
ir neapskaičiuoj amai gėrybią vienam diktatoriui sutriuškinti; džiaugsmas 
buvo trumpas, nes tikruoju laimėtoj u išniro kitas, nemažiau nežmoniškas 
diktatorius, užsimojęs nukariauti pasaulį jėga, teroru ir apgaule,

Trys Baltijos šalys pirmosios prieš kokius 30 metu patyrė, ką bolše
vizmas reiškia ir ko Maskva iš tikrąją siekia. Likusios p šaulio dalies 
akys tepradeda atsiverti dabar, kada ne vien trys mažosios Baltijos vals
tybės bet ir eilė kitą viena po kitos suklupo ir pranyko anapus geleži
nės uždangos. Kai kurie tą kraštą žemėlapy tebevaizduojani kaip nepriklau
somi arba klaidinamai vadinami Sovietą Sąjungos satelitais. Tačiau pasta
rasis p.Stalino pasiūlymas susitikti su Jungtinią Valstybią prezidentu ku
rioj nors iš tą vadinamąją nepriklausomą valstybią - jis nerado reikalin
ga tas valstybes nė leidimo paprašyti ir nebuvo nė kviestas surengti susi
tikimą ją teritorijoj, - perdaug aiškiai rodo, ^eigu iš viso bebuvo reika
linga papildomą įrodymą, kad NKVD suvereniškai šeimininkauja tuose kraš
tuose,

Stalinas tariamai siūlo taiką, bet tas, kuris nuoširdžiai siekia tai
kos, nevartos prieš savo vakarykščius oą j angininkus ir ginklo draugus to
kią metodą kaip’Berlyno blokada.

Dabar raudonasis kolosas beprarijąs Kiniją su jos milžiniškais žmonią 
ištekliais. Tas užkariavimas toks didžiulis, kad sovietams reikės 2-3 metus 
rimties jom įvykdyti, o tą laiką galima laimėti naujais apgaulingais tai
kos pasiūlymais, kurie susuks politikams galvas ir panardys juos į tuščius 
svarstymus. Tada gi, šimtą milijoną subolš -vikintą kiną padedamas, raudo
nasis diktatorius galės iš naujo pradėti to?, imesnią išlaisvinimą žygį - 
spausti ir spausti, kol pasieks savo tikslą - pasaulio užvaldymą.

Bolševiką diktatūros tikslas nebėra - arba nebeturėtą būti - paslaptis. 
Pamažėle pavoją visi jau’ pamatė, ir jau paJs laikas iššūkį kietai atremti. 
Kinijos pavyzdys rodo, kad atkištinėmiš priemonėmis raudonojo pavojaus ne
pašalinsi, Milžiniškos pinigą sumos 'ir didžiuliai ginklą‘kiekiai, kurią 
tokie metodai reikalauja, gali pasirodyti, visiškai tuščiai išmesti; dar 
blogiau: su užkariavimu bet kurios šalies, gaunančios JAV pagalbą, visa tai 
gali patekti į komunistą rankas. Sovietą prilaikymo politika, tuo tarpu 
atrodanti sėkminga Europoj (jeigu’ užmiršim Lietuvos ir veik vises Rytą ir 
Vidurio Europos užkariavimą), žiauriai prakišo- Azijoje, kur komunistinės 
Kardos veik be pasipriešinimo veržiasi pirmyn ir grasina-pesktrdinti vis-ą.__ _
kontinentą, v

’Neišvengiama išvada’

Pastarieji 30 nuolatinės komunistą agresijos metą pakankamai įrodė, kad 
komunizmas tiek pat tegali būti nuramdytas, bei sudraustas kaip ir plėšrus 
žvėris: nesunaikintas, jis kantriai tūno savo užunarvėj, laukdamas tinkamo 
akimirksnio liuokteiti ant naujos aukos.

Tikėkimės, jog nebus per vėlu, kai bus prieita vienintelės logiškos ir 
neišvengiamos išvados - Jcai bus suvokta, kad su bolšėvikinio pavergimo pavo
jum reikia kovoti, ir kovoti aktingai, ne pasyviai; kad pasaulis negali 
likti pusiau laisvas'ir pusiau pavergtas, nes laisvoji pusė savo laisvės 
tuoj neteks, jeigu antroji pusė liks vergijoj.
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Tęsusi j tingia laisvasis pasaulis ii paskelbia savo tikslę - laisvę 
ir teisingumę visiems. Toks tikslas bus vertas kovos, dar ryžtingesnės 
ir galingesnės nei toji, kurię kovoja piktc šalininkai.

Konflikto bodisi visas’pasaulis-ir si’, viltim laukia taikos, visę akys 
nukrei/ptos į Amerikę kaip galingiausię Vakarę tautę, demokratiję vadę, 
kuris gali sutriuškinti totalizmę ir išgelbėti pasaulį.. Tik paskutinį, 
diktatorię išgujus Jungtinės Tautos parodys, ko galima iš ję laukti, tik 
tada įvairios Europos federacijos koncepcijos turės realę pagrindę. Fede
ralizmas ir bendradarbiavimas yra demokratiniai idealai, kurię prasmė 
diktatūroms svetima. Tik po visiškos pergalės prieš totalizmę pasaulis 
bus tikrai laisvas, o laisvame pasauly visos be išimties tautos ras sau 
vietę. Tada atsiras vieta ir musę Lietuvai'*.

Baltimorės_lietuvię_rezoliucija

”1163, Baltimorės piliečiai susirinkę 1949 m,vasario 1& d. į Lietuvię 
Halę į Lietuviškęję Draugiję Tarybos sušauktu Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 31 metę sukakties minėjimę, pareiskiam;

Visa širdim pritariam Prezidento Harry S.Trumano pareiškimams, pada
rytiems jo inauguracijos proga, jog amer.ikiečię tauta trokšta ir yra pa
siryžusi- veikti, kad visos pasaulio valstybės ir tautos galėtę laisvai 
valdytis kaip joms patinka bei pasiekti padorę ir patenkinamę gyvenimę;' 
ypačiai gi musę tauta trokšta ir yra pasiryžusi veikti, kad būtę sukurta 
teisinga ir pastovi taika, pagrįsta tikru ir laisvai pasiektu lygię part- 
nerię susitarimu; siekiant šię tikslę Jungtinės Valstybės ir kitos tokio 
pat nusistatymo tautos susiduria su pasipriešinimu -sovietę, kurię sieki
mai priešingi, o gyvenimožiūra visiškai kitokia.

Turėdami galvoj šiuo(s masę Prezidento" žodžius, mes tvirtai tikim, kad 
bus imtasis priemonię šiems principams pritaikyti Lietuvos atvejui, kol 
Sovietę Rusijos užplanuotas lietuvię tautos likvidavimas, deportavimas 
ir išblaškymas nesunaikino lietuvię tautos substancijos; kad nebus sutik
ta su tokiu taikos stabilizavimu, krr.ls negražintę laisvės bei nepriklau
somybės Lietuvai, Latvijai, Estijai ir kitoms valstybėms, esančioms pana
šioj padėty; kad tuo tarpu JAV Kongiesas priims liberalesnius įstatymus 
tremtiniams į mūsę šalį įsileisti.

Lietuviškęję Draugi j ę Taryba 
Anthony J.Miceika, Pirmininkes 
Konstant Matuliauskas, Sekretorius.”

Massachusetts atst. Harold D.Donohue, demokratas;
”pone Pirmininke, pra§ydamaš~paškelbti šias mano pastabas, aš noriu 

į jas įjungti straipsnį, pavadintę ’’Pažvelkit į Lietuvę”, kętik paskelbtę 
•‘Worcester Telegram” laikrašty, Worcester, Mass. Autorius yra žymus-.tarp-_
tautiniu klausimę specialistas, Clark University, Worcester, Mass., pro
fesorius Dr.W.Elmer Ekblaw.

Dr.Ekblaw gyvai mums primena, kad Jungtinię Tautę deklaracijoj ir At
lanto chartoj paskelbtasis politinės nepriklausomybės principas yra tik
ras pasityčiojimas, kol l»etuvię tauta ir kitos mažos pasaulio tautos te
bėra prislėgtos.

Pastarajame didžiajame konflikte buvo kovojama sęmoningai suvokiant ir 
aiškiai išpažįstant, kad bendra pergalė turi atstatytin pavergtęję tautę 
savarankę valdymęsi ir teritorinį'integralumę. Mes negalim tarti, kad ant
rasis pasaulinis karas laimėtas, kol tas pasižadėjimas neįvykdytas.

Kaip Dr.Ekblaw nurodo, jau labai ir labai laikas, kad mūsę vyriausybė 
aiškiai parodytę mūsę griežtę nusistatymę, jog lietuvię tautai ir kitoms 
persekiojamoms tautoms turi būti—duota- nepaneigiama teisė tvarkyti savo 
vidaus reikalus taip; kaip joms atrodo tinkama.”
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Toliau eina D/.Ekblaw straipsnis;

,,Pažvclkit_į_Lietuvęrt
(Dr.W.Elmer Ekblaw, Clark University)
’’Pažvelkit į Lietuvą, jeigu norit išvysti pavyzdį, rusiškoj y. nepuoli

mo sutarčių, kokię Rusija kętik pasiūlė Norvegijai. Pažvelkit į Lietuvą, 
jeigu norit pavyzdžio, kaip Rusija elgiasi su mažumomis. Pažvelkit i Lie
tuvę., jeigu norit pavyzdžio, kaip Rusijos komunistai pakelia gyvenimo ly
gį. Pažvelkit į. Lietuvę, jeigu norit pavyzdžio, kaip Rusija gerbia žmo
gaus teises, jo laisvę ir socialinį saugumę. Pažvelkit į Lietuvę, jei no
rit išvysti pavyzdį beatodairio Rusijos imperializmo, teritorinio ir su
vereninio. Pažvelkit į Lietuvę, ir išsyk kaip ant delno pamatysit, kokiai 
šiurpiai demokratijos bei liberalinio režimo' parodijai atstovauja Rusijos 
suverenumas.

Lietuvos pavyzdžiu lengva įsivaizduoti, kuo pavirs Kinija Rusijos val
džioj." Lietuvos pavyzdžiu lengva įsivaizduoti, kas pasidarytę su kultūri
niu- Švedijos įr Danijos standartu, jeigu jos leistę Rusijai diktuoti savo 

.politikę.vLietuvos pavyzdžiu lengva įsivaizduoti, kas darosi su vokiečiu 
amatais, žemės ūkiu, pramone sovietę okupacinėj zonoj. Lietuvos pavyzdžiu ’ 
lengva įsivaizduoti Graikijos, Turkijos, palestinos, Irako bei Irano liki- 
mę, jeigu tos šalys patektę Rusijos valdžion. Lietuvos pavyzdžiu lengva 
įsivaizduoti Suomijos, Baltijos valstybių, Lenkijos, Čekoslovakijos, Ju
goslavijos, Vengrijos, RumunijoSj gal net Austrijos galutinį paskendlmę 
barbariškame rusiškojo materializmo, ateizmo ir totalistinio despotizmo 
tvane.

AS£jo_metas_akti^ai_yeikti

Jau atėjo laikas, - iš tikręję- jis jau praėjęs, - kada Amerika ir visas 
likęs pasaulis turi mesti toleravę ir pasyviai priėmę Rusijos teritorinę 
©gresiję ir imperialistinę ekspansiję ir pasiimti ryžtingai, aiškiai ir 
nepaneigiamai vadovauti ne vien kovingai opozicijai prieš tolimesnį dabar 
dar laisvę ir savarankię .tautę teisię, suverenumo bei teritorinio nelie
čiamumo pamynimę, gresiantį iš Rusijos, bet ir kovingai vadovauti atsta
tymui teisię, suverenumo ir teritorinio’ neliečiamumo tę kadaise laisvę 
bei savarankię tautę, kurias Rusija yra nukariavusi. Kad Lietuva ir lie
tuviai, Lenkija ir. lenkai, Estija ir estai, Latvija ir latviui ir visos 
Vidurio Europos tautos nuo Baltijos ligi Juodosios jūros, patekusios į 
rusiškosios tironijos teroro baisybes, privalo būti išvaduotos iš tos ver- 

.gijos ir baudžiavos, yra lygiai taip pat svarbu, kaip svarbu, kad Suomija 
ir Graikija, Turkija ir visi Art.Rytai, Kinija ir Korėja, Skandinavija 
ir Pakistanas nepatektę į rusiškosios ekspansijos baisybes ir siaubę ir 
į ūkinį bei kultūrinį sužlugdymę.

Prisidengę krikščionišku nusižeminimu, nuolankumu ir pacifizmu, mas—ir__
kitos demokratinės valstybės ne tik pri imam barbari škę dabartinės..rusę 
administracijos bei instituciję praktikę, bet taip pat sutinkair.su politi
ka ir veiksmais, privedusiais prie tos barbarijos. Mes glostom brutalę 
imperializmę, kuris- nesistengia pakelti žmogaus ūkinį standartę bei pa 
greitinti jc kultūrinę pažangę, bet siekia sukurti tireniję, kuri išjun
gia visas keturias-laisves; tatai gi prailgina smurto vyravimę protu... ir 
stabdo visas žmogaus pastangas iš laukiniškumo pakilti ligi šiokio tokio 
saugumo laipsnio, pasiekti taikos ir patenkinamo gyvenimo lygio.

Nuo to meto, kai Lietuva buvo^įjungta į sovietinę Valstybę, taurioji 
lietuvię tauta temato skurd.ę, pažeminimę, kančias ir mirtį. Ję kraštas 
tuštinamas ir atiduodamas rusę karo veteranams. Lietuvię pramonė išdras
kyta ir nuskurdinta, ję ūkio priemonės sunaikintos. Ję seimos, bendruome
nės, institucijos išardytos, net sunaikintos. Šimtai tūkstančię taurię 
lietuvię išžudyti, kai kuria tiasiogiai, kiti numarinti badu, dar kiti
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sunaikinti vergijoj neįprasto jiems klimato srityse, kur jie negali pri
prasti.

Ramiai sau sėdėdami ir sovietus glostydami, mes ir kitos demokratinės 
pasaulio tautos, - reikia manyti jos visos yra geros valios, - leidžiam •- 
žiauriai nuniokoti iš’didžiy, laisvu, iniciatyvos kupinu, krikščionišką 
lietuviu tautą ir valstybę; prieš tai mes net veiksmingai neprotestuojam. 
Tik patys lietuviai ir ją kilmės emigrantai drįso pasipriešinti ir mesti 
iššūkį .beatodairei Rusijos galybei. Laikas, kad sujustume ir mes bei mū
są demokratiniai sęjungininkai. ”

įi®įuY21_£ębežėri_įaisvės_kibirkštis

Massachusetts atst. John_F.Kennedy, demokratas;
•’’Pone pirmininke, vakar7~vašario-16 d., sukako 31 metai nuo Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo.
Šiandien toji laisvos lietuviu tautos nepriklausomybės deklaracija te- 

gyva ją širdyse, nes tą šalį kaip ir kitas Baltijos valstybes nuo kitą 
laisvę branginančiu tautai skiria sovietinė geležinė uždanga.

Tiesa, kad Rusija aneksavo geografinę sritį, vadinamą Lietuva, lygiai 
kaip Ir Latviją su Estija, jos kaimynus prie Baltijos. Tiesa, kad sovie
tinio valdymo priespauda naikina amžiais laisvę branginančius lietuvius. 
Tačiau netiesa, kad Lietuva jau visiems laikams sunaikinta, nes šiuo metu 
karžygiška ginkluota.rezistencija vykdo tautos vąlię, kovodama prieš pri
spaudė j ę.

Amžinai Jungtiniu Valstybių garbei mūsą šalis nepripažino grobuoniškos 
sovietinės aneksijos.

Šiandien aš atkreipiu Kongreso dėmesį į tai, kad Lietuvoj tebežėri 
laisvės kibirkštis. Ji šaukia mums ir visoms laisvosioms tautoms, kad ge
ležinės uždangos tamsa turi būti pašalinta ir kad Lietuvai turi būti leis
ta vėl išeiti į saulę su kitomis laisvomis pasaulio tautomis.

III. SENATORIŲ PAREIŠKIMAI,

raštu atsiusti Amerikos Lietuviu Informacijos Centrui

Alabamos senatorius Sparkman, demokratas;
’’Leiskit man pareikšti"Šveikinimus Jums ir Jūsą tautai Lietuvos Ne

priklausomybės paskelbimo 31 metą sukakties proga.
Trokštu, kad visos tautos galėtą švęsti savo laisvę, bet, deja, pasau

ly tebėra tautą, kurios ir toliau paverginėja kitas.
Aš meldžiuos kaip ir Jūs, kad ateitą diena, kada tautos galės pasirink---., 

ti sau valdžią ir tvarkyti savo reikalus be baimės būti kitą pavergtos.”
Connecticut senatorius McMahon, demokratas;
’’Karžygiška lietuvią taūtoš’rezistencija yra įkvėpimas mums visiems, 
Lietuvią tautos pavergimas ir priespauda kelia amerikiečiu. tautai di

delio susirūpinimo. —•
Apgailestaudami lietuvią tautos pagrįndįnią laisvią užslopinimą, mes 

džiaugiamės jos narsa ir tvirtybe tironijos junge.
Aš tikiu, kad milijonai amerikiečią kartu su mumis laukia dienos, ka

da Lietuvos Respublika vėl atgaus visišką nepriklausomybę.”
Connecticut senatorius Raymond E.Baldwin;
•’Šia proga noriu pareikSti"Jumš-šavo-nūoširdžią viltį, kad mes galim 

laukti dienos, kada Lietuva vėl bus laisva, Jūsą tėvynė viena iš pirmąją 
pateko į rūškaną, sovietą ekspexuM_jojs--š«-^ėlj.-> Tikėkimės visi, kad vieną 
dieną Lietuva vėl baa laisva.”
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Delaware senatorius J, Williams, respublikonas;
'’Kartu su Jumis aš tikiu7"jog"nebepertoliausiai diena, kada Lietuva 

vėl bus laisva nuo dabartinio komunactu viešpatavimo.”
Delaware senatorius J’iĄlĮen_Frear, jr, demokratas;
”Esu -tikrai laimingaš7~galėdamaš’ pasveikinti Jus, lietuviu tautų ir lo

jaliuosius lietuviu kilmės amerikiečius Lietuvos Nepriklausomybės paskala 
bimo 31 metiniu proga.

Kartu suvJumis aš didžiai rūpinuos dabartine Lietuvos padėtim anapus 
geležinės uždangos. ’

Bet kurios žmonip grupės, didelės ar mažos, pavergimas yra toks sve
timas demokratijos principams, kad ir aš kaip ir jūs graužiuos matydamas, 
jog tokia padėtis tebėra tiek daugely Rytų Europos kraštu.

Su Jumis aš tikiuos, kad lietuvių tauta netrukus galės džiaugtis 
laisve, dėl kurios tiek daugelis yra tiek daug paaukoję.”

Illinois senatorius Scott /.Lucas2 demokratas;
”As rengiuos Senato posėdy"priminti Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį 

mūsų vyriausybės pareigūnams ir kraštui. Aš tai padarysiu su džiaugsmu.”
Indianos senatorius Homer_E.Capeh.art, respublikonas;
"Mūdp didžios ldxsvų žmonių tautoš-paveldėjimas, kilęs iš tokio pat 

pasiryžimo priešintis užvaldymui, skatina mus moraliai paremti Baltijos 
valstybes ir nuoširdžiai tikėti, kad jų nepaliaujamos pastangos grųžinti 
savo kraštams laisvę bus našios.

Nors mažos tautos pastangos tokiomis aplinkybėmis dažnai atrodo be- 
viltės, mums tereikia prisiminti sunkumus tų, kurie davė laisvę Amerikai.”

Kansas senatorius Clyde M.Reed, '.respublikonas;
”AŠ noriu pareikšti~šavo sveikinimus ir geriausius linkėjimus Amerikos 

lietuviams Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 31 metų sukakties proga. 
Nė viena kita šalis’ ar tauta neparodė didesnės laisvės meilės ir nar

siau nekovojo savo nepriklausomybei pasiekti bei išlaikyti kaip lietuvių 
tauta: jos dvasia yra nepalaužiama,’ J Amorikų atvykę lietuviai atidavė sa
vo įnašų taupumu, darbštumu ir gerovės kėlimu, Mes visi'esam pasinaudoję 
lietuvių duotu atsidavimo ir šeimos bei Dieyo meilės pavyzdžiu. Lietuvių 
tautos pasipriešinimas prispaudėjui teatneša gausių vaisiuj”

Maine senatorė Margaret Chase Smith, respublikonė;
’’Giliai atjausdama Jūsų""tautoš nelaime aš prisidedu prie kitų reikšda

ma geriausius lenkėjimus jos nepriklausomybė? paskelbimo metinių proga 
vasario 16 d.

Aš dideliai įvertinu Amerikos lietuvių man pareikštus linkėjimus,”
Senatorius Owbn_Brewster, respublikonas; ■
’’Kiekvienas "amčri kištis "kartu su Jumis giliai trokšta, kad būtų atsta

tyta lietuvių tartos nepriklausomybę -ir. prie tbo-tLiink ėjime prisidada-visi 
laisvieji žmonės, kur jie bebūtų.^ -

Sendrąyimo_su_lletuyiais_vaisius
Marylando senatorius Herbert_R.0:Conor, demokratas:
’’Džiaugiuos galedamas’"šū~liūo'"ra§tū’pasiųsti Jums keletu egzempliorių 

savo pareiškimo, padaryto tų dienų. Senate. -
Leiskit man patikinti, kad tame pareiškime išreikšti jausmai rodo nuo

širdų mano įsitikinimų, išaugusį iš daugiau nei 10 metų trukusio glaudaus 
bendravimo su lietuvių kolonijos nariais Baltimoreje.

Man kaip ir Jums laiminga bus toji diena, kada mes vėl galėsim susi
rinkti vasario 16 d. ir švęsti Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės at
kūrimų,”

Massachusetts senatorius Henry_Cąh yį-indge^jr., respublikonas:
”Esu laimingas galėdamas pridėti Congressional Record egzempliorių, ku

riame pažymėtas mano pareiškimas, palarytas vasario 17 d, ryšium su Lietu
vos 31 metų sukaktimi.”
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Nebraskos senatorius Kenneth S.Wherrjr, respublikonu frakcijos lyderis: 
’’Man pranešta, kad kaį.'"kūrie'’š.ėnatoriai norės atžymėti Lietuvos Nepri

klausomybės Dienę. Vasario 16 d.<. Aš visokiais būdais padėsiu, kad laikas 
būtę tinkamai sutvarkytas ir kad tie pareiškimai jūsę šauniai tėvynei bei 
tautai būtę padaryti,”

New Jersey senatorius H.Alexander Smith, respublikonas;
’’Jums žinoma, kad aš e3Ū_vienas~iS-tę7~kurie rūpinosi išleisti tremti

niu įs’tatymę, kuris dideliai padės tūkstančiams Baltijos valstybių pabė
gėliu atvykti į mūsę kraštu. Man ypačiai rūpi tremtiniu įstatymas, nes 
1947 m.landydamasis Vokietijoj aš aplankiau daug DP stovyklą ir sutikau 
daug puikiu žmonię iš Baltijos kraštu bei Lietuvos,

Būkit tikri, kad aš visomis jėgomis stengsiuos talkinti kovoje prieš 
komunizmo antplūdį Europoj ir prieš tautę puvergimę visame pasaulyje.”

New Yorko senatorius l£wing_MiĮves, respublikonas:
• ^Ryšium su Lietuves Nepriklausomybės, paskelbtos 1918 m.vasario 16 d., 

31 metę sukaktim, aš nuoširdžiai sveikinu lietuvię kilmės JAV piliečius 
ir linkiu sėkmės ję patriotinėms pastangoms lietuvię tautos labui*

Nors pasaulio perspektyvos šiuo metu nėra šviesios ir daugelio tautę 
laisvė bei nepriklausomybė kartais gali atrodyti tolimos, tačiau jas pa
siekti nė tik tikrai galima, bet tai yra net įtikima. Kol mes, kurie tebe
sam laisvi bei nepriklausomi, dar galim apginti ir išsaugoti laisvę bei 
•nepriklausomybę, mes ir toliau galim veiksmingai panaudoti savo įtakę lo
bui’ tę, kurie nėra tokie laimingi kaip mes. Pasaulio mažiesiems bei silp
niesiems, persekiojamiems bei prispaustiesiems vilties vis tebėra. Šiuo 
metu svarbiausias visę amerikiečię uždavinys yra išlaikyti mūsę šalį stip
riu ir laisvę. Tuo būdu mes geriausiai galim padėti ir kitiems.

Pripažindamas mūsę, amerikiečię, atėkingumę, aš kv iečių Amerikos lietu
vius, tolkinantčius gręžinti laisvę ir nepriklausomybę savo draugams bei* 
giminėms Lietuvoje, b ūti tvirtai pasiryžusius ir nesumažinti savo pastau
gę. Tuo būdu galutinis tikslas galės būti pasiektas*”

tfiseonsino senatorius Alexander Wilig, -respublikonas:
”Su džiaugsmu pasinaudoju-šia'proga pareikšti savo’ karščiausius linkė

jimus visiems Lietuvos sūnums ir dukroms visame pasauly ir visiems draugams 
tos didvyriškos tautos, taip branginančios.savo laisvę,

Deja^ šiandien, kaip Jūs sakot, toji šauni tauta prislėgta anapus gele
žinės uždangos, tačiau aš esu tikras, kad laisvės liepsna visos lietuvię 
tautos širdy tebedega taip pat skaidriai kaip visada. Tos šalies gyvento
jai' jau seniau yra patyrę svetimos tironijos pančius, tačiau jie niekad ne
metė ištikimybės laisvės ir tikėjimo principams., kuriuos jiems diktuoja ję 
Dievo dubta sęžlnė^- ’ - . ■ -■ ■■■•• »• ; ..

■ Dėl to aš sveikinu nepalaužiamę viaę lietuvię dvasię ir laukiu tos lai
mingos dienos, kada Lietuva vėl bus .laisva ir vėl galės, prisidėti^pric__ 
laisvę, tautę, pažangos ir. taikos-,.” • ■ ■ -. . .

IV*ATSTOVU RŪMŲ NARIŲ- PAREIŠKIMAI, ” ■ • '
v ' ■- h • t

raštu atsiusti .imerikos Lietuvię Informacijos Centrui
Connecticut atšt, Jąmes^T,Pūttęrsbh',’’ respublikonas•
’’Mišriais-džiaugsmo ir liūdesio’’-'”jausmais aš sveikinu visus Amerikos 

lietuvius ję tėvynės Nepriklausomybės paskelbimo 31 metę sukakti'B-s proga, 
• Man. džiugu pasveikinti, kad lietuvię kilmės mūsę piliečiai nesuskaito

mai kurtu pademonstravo savo patrijotįzmę įr ištikimybę mūsę kraštui. Mūsę 
draugę lietuvię esmingas indėlis padarė- juos pirmaeilius piliečius.

Šios sukakties minėjimas ataustas liūdesiu-.dėl ję gimtosios Lietuvos 
likimo. Toji didi šalis,, daug davusi Europos kultūrai ir pažangai, dabar 
yra rusę priespaudos ir totalis-tinio pavergimo .auka. Bet būkit narsūs, 
lietuviai niekad nenugalimai, o.viso pasaulio laisvieji žmonės žiūri į Jus 
su užuojauta ir supratimu.” -f
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Illinois atst.A.J.Subath, demokratas;
"Man, pasiūlusiam Jungtiniu Valstybių Atstovu Rūmuose pirmąją rezoliu

ciją.dėl Lietuvos nepriklausomybės ir reikalavusiam tos institucijos 
palankaus nutarimo, didžiai skaudu, kad šiuo metu lietuviu tauta neturi 
nepriklausomybės, kurią aš asmeniŠKai rėmiau ir kurios reikalavau.

AŠ karštai tikiu ir meldžiuos, kad neprtoliausioj ateity Lietuva, kaip 
ir kitos nelaimingos Europos šalys, vėl būtą išvaduota ir laisva".

Atst.Chester^A^Chesney, demokratas:
’’Man džiūgū'parelklti'savo draugams Amerikos lietuviams geriausius lin

kėjimus Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 31 metą sukakties proga. Lie
tuviu tautai atimtas gyvenimas, laisvė ir laimės siekimas. Ji yra girtina 
už savo narsiu kovą dėl laisvės.”

DY2sinės_jėgos_šaltinis
Massachusetts atst.Harold D.Donohue, demokratas:
’’Malonu man kaip Jungtiniy-Vaištybiy atstovui iš Massachusetts ketvir

tosios rinkimu apygardos įsijungti į Jūsy Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 31—jy. metiniu minėjimu, šiais 1949 m,mūšy, minėjimo šventę gaubia 
skausmas, nes Lietuvę, tebekausto barbariškos beatodairio imperializmo jė
gos.

Tačiau skaidrus krikščioniškojo tikėjimo žibintas, šviečias Lietuvos 
istorijoj, tebėra jos rankose, ir iš jo, aš tvirtai tikiu, kils dvasinė 
jėga toliau sėkmingai priešintis diktatūrai. Kiekvieno lietuvio širdy nie
kad neišblės laisvės aistra.

Lietuvos ir kity mažyjy tauty byla yra iššūkis moralinei mūšy krašto ir 
Jungtiniy Tauty sąžinei įvykdyti pagrindinius principus - sukurti laisvę 
visiems žmonėms. Vykdydama paprasčiausią Žmoniškumą mūšy vyriausybė turi 
reikalauti, kad lietuviy tautai būty atiduota nepaneigiama teisė tvarky
tis viduj taip, kaip ji randa tinkama.

Didžioji skriauda, padaryta Lietuvai, turi būti atitaisyta, ir aš lai
kau savo pareiga pasižadėti, kad aš be atvangos stengsiuos ginti Šventąją 
Lietuvos ir visokios žmogaus laisvės bylą.”

Soviet =aukįą_pr ągaištis
Atst.Thomas_J.Ląnę, demokratas:
”Kokia*tragedija''šlypi tose keliose naujausiosios istorijos eilutėse;
’’Lietuva... priimta į S.S.S.R. kaip 16-ji tarybinė respublika... Pasta
ba; anksčiau tai buvo nepriklausoma valstybė.
įsidėmėkit ’’IG^’skaičiy. Tai ženklas, kuriuo pažymėtas dabartinis ka

daise laimingos tautos pavergimas. Jis byloja apie tautą, kurią brutalia 
Jėga pavergė vadinęsis kaimynu ir savo draugiškumą pademonstravęs išprie
vartaudamas mažytę Lietuvą ir paversdamas ją koncentracijos’ stovykla.

Nors užrakinta už geležinės uždangos lietuviy tauta puoselėja išsivada
vimo troškimą, kuris vieną dieną ' tikrai išsipildys. Komunistinis pris
paudėjas niekad jo neužslopins. Nes ”16” skaičius visiems lietuviams tiek 
tėvynėj,vtiek visame pasauly, turi kitą.prasmę. 1918 m. vasario 16 d. toji 
narsi maža tauta prie Baltijos paskelbė savo nepriklausomybę.

Anos laimingos dienos atminimas tebegyvas. Tą atminimą tėvai perduoda 
vaikams,'įkvėpdami jiems stiprybės pragyventi savo persekiotojus. Tai ne
užgesinamas laisvės žibintas, kuris vėl nušvies pasaulį.

Sovietai tariasi užkariavę Lietuvą. Iš oro taip gali ir atrodyti. Ta
čiau - ir tai tipinga materialistinei sovietą galvosenai - jie užmiršo 
tiesą, kad žmogus gyvas ne vien duona. Jis pakelia savo akis į Dievą ir 
bando formuoti savo gyvenimą pagal aną tobulybę, kuri nugali neapykantos, 
žiaurumo ir gobšumo piktą.
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Sovietai yra tat užmiršę, ir dėl to ją laukia pražūtis.
Įsivaizduojam... *

Tasai Dievo įsakyto teisingumo siekimas tebegyvas JLietuvię mintyse ir 
širdyse. Mes tai žinom. Visi laisvieji žmonės tai žino. Antikristo galybė 
negali nuveikti tos dvasinės jėgos, kuri visus padorius įmones įr tautas 
suveda vienybėn priešintis priespaudai.

Jau net- dabar komunizmą drasko vidinė nesandora. Spaudimas iš vidaus 
ir iš oro galę gale susilpnins jo diktatūrinius varžtus.

Lietuvos išlaisvinimo diena gali ateiti anksčiau nei mes įsivaizduojam. 
Ir vasario "16-ji" bus amžinai laisvos Lietuvos padėkos diena."

Atst.J'osenh_W.Martįni respublikonę mažumos lyderis:
"Mano'nūosIrdŠIaūši"sveikinimai lietuvię tautai jos nepriklausomybės 

31 m»sukakties proga. Toji diena skelbia, kad laisvės žiburiai vieną 
ną dėl nušvis visam pasauly. Didžioji tamsa, vyraujanti anapus klaikiu- 
sios geležinės uždangos Europoj, amžinai nepasiliks. Visas pasaulis toly
džio patiria apie diktatūros mindomą tautę tragingą likimą.

Pasaulio revoliucijos siekiąs komunizmas kovoja su visomis laisvės as
piracijomis. Komunizmas tegali valdyti kruvinomis tironijos priemonėmis.

Komunizmas klesti ir gali išsilaikyti, tik tol, kol žmonię masės yra 
alkio, neturto ir nevilties kaliniai.

Komunizmas tėra kelias į vergiją, bet ne atgal.
Komunizmas šaiposi ir tyčiojasi iš visuotinio troškimo laisvės, taikos 

ir Visiems vienodą ^gal.j.mnmąT
Tie, kurie priešinasi smurtiniam ir bedieviniam komunizmo veržimuisi, 

tuo patim narsiai kovoja dėl žmogaus laisvės. Toji laisvė tebus realizuo
ta, kai Lietuva ir kitos šaunios šalys, dabar Kremliaus teroro valdomos, 
bus grąžintos.į laisvę tautę šeimą kaip pilnateisiai nariai.

Geriausios sėkmės Jūsę šauniam darbui."
North Dakota atst.William_Lemke, respublikonas;
"Aš visiškai Jums prltafiū"ir"3aučiu, kad turi būti laisva ne vien 

Lietuva, bet ir kitos mažosios tautos. Mūsą vyriausybė turėtą užimti Jungt. 
Tautose kietą poziciją ir reikalauti, kad Rusija pasitrauktą į savo sienas 
ir ten pasiliktą."

New Jersey atst.Edward_j.Hart, demokratas;
"Pernai aš turėjaū~garbę~pašokyti kalbą Newarke, New Jersey,.Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo 30 metę proga. Aš tebepalaikau savo jausmus., 
pareikštus ana proga." . .

Atst.Mary_T.Nortonx demokratė:
"Džiaugiuos gavusi progos pasveikinti Amerikos Lietuvius Lietuvos Ne

priklausomybės 31 metę sukakties proga.
Lietuviai tėvynėj ir svetur puoselėja laisvės idealus, pavyzdingai 

reikštus Nepriklausomybės Deklaracijoj 1918 m. vasario 16 d., ir dabarti
nėmis tamsiomis Lietuvos istorijos geromis tie iš mūsą, kurie gėrisi lie
tuvię tautos narsa, žino, kad ji nėt būdama už geležinės uždajigos liks iš
tikima principams, kuriems ji pasišventė prieš vienos-kartos metą.

Aš giliai tikiu, kad ateisiantieji metai išvys galutinį tą idealą trium
fą." ■ . ■ - .. ,•

New Yorko atst.Kennęth_B.Kęątįng,. respublikonas:
"Galit būti tikri dėl mano nuolatinio palankaus dėmesio ir pastangą 

Jūsę narsios tautos labui." •
Atst.Ghęster_C»Gorskį, demokratas:
"AŠ noriu"Jus"patikinti, kad be atvangos remiu visas komunizmo sukaus

tytas -tautas,"
Atst.B.įf^Kęarnęg, respublikonas:
"Pridedu savo pareiškimą, išspausdintą.Congressional Record. AS tai 

padariau su dideliu džiaugsmu, reikšdamas savo pagarbą Jūsę tėvynei ir tau
tai."
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Pennsylvania atst. Daniel_JiFlood, demokratas;
aip Jtts žinot, aš visada noriai pasitarnavau Jums, padėuamas nar

siajai lietuviu tautai ir jos kaimynams prie Baltijos, Latvijai ir Esti
jai. •

Džiaugiuos galėdamas kartu pasiusti kalbai, kurię pasakiau Atstovu Rū
muose, pateikdamas tikrus faktus apie narsiuję Šiaurės tautę.

Leiskit pasveikinti Jus ir Jūsę organizaciją ryšium-su Jūsę nuolatinė
mis pastangomis šioj didžioj byloj dėl laisvės ir teisingumo.”

Pasigėrėjimas ir_užuojauta
Atst.Hąrdie_sęott, respublikonas;
”Per Jūsę Informacijos Centrę aš reiškiu savo nuoširdžiausius sveiki

nimus ir geriausius linkėjimus Amerikos lietuviams Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 31 metę sukakties proga.

Ilga ir garbinga Lietuvos istorija, laisvę branginančios lietuvię tau
tos patrijotizmas, jos desperatiška ir nepaliaujama kova dėl laisvos ir 
nepriklausomos vasltybės kelia kiekvieno tikro amerikiečio pasigėrėjimu 
ir užuojautą.

Nė viena tauta neturi didesnės teisės į savarankumę ir nepriklausomybę 
kaip trys milijonai Lietuvos piliečiu. Savo kalba, kultūra ir tradicijo
mis jie atstovauja savitai senos kilmės tautai. Jie negiminingi nei ru
sams, nei kuriai kitai slavię tautai. Taip esant lengva suprasti ‘ir įver
tinti ję pasiryžimę atstatyti savo tautinę nepriklausomybę.

Istorija rodo, kad praeity Lietuva yra’daug sykię laimėjusi savo ne
priklausomybę ir jos vėl netekusi. Yra sakančię, kad jinai yra jos vėl 
netekusi. Su tokia pažiūra amerikiečiai nesutinka. Jungtiniu Valstybių 
vyriausybė nepripažįsta Lietuvos įjungimo į Sovietę s-gę, bet ir toliau 
pripažįsta Nepriklausomos Lietuvos atstovus, akredituotus šiame krašte.

Lietuvos Nepriklausomybės 31 m.sukakties šventė yra didelis įvykis ne 
vien Amerikos lietuviams, bet ir visiems amerikiečiams. Ir kaip privatus 
pilietis, ir kaip Kongreso narys aš manai-., kad Jungtinės Valstybės turėtu 
ir toliau remti mažęję tautę apsisprendimo-, laisvę bei nekliudomę rinkimę 
ir reprezentacinės vyriausybės reikalavimus. Aš pasisakau už tę principę 
palaikymę visame pasauly; jie turi pagrindinės reikšmės pastoviai taikai 
ir saugumui.

Toliau, Jungtinię Valstybię tauta yra nepakeičiamai nusistačiusi prieš 
plėšikinius veiksmus, vykdomus smurtu ar jėgos grasinimu. Ji priešinga 
bet kurios rūšies kišimuisi svetimos valstybės, kad ir kažkaip galingos, 
į vidaus reikalus kitos suvereninės valstybės, nors šį būtę ir labai silp
na.

Esu laimingas galėdamas įsijungti į visę Amerikos lietuvię džiugię vil
tį , jog nebetoli diena, kada ję gimtoji šalis vėl džiaugsis laisve ir ne
priklausomybe, dėl kurios jie savo boci-ę pavyzdžiu yra pasiryžę, jei rei
kės, garbingai paaukoti savo gyvybę ir turtus.”

Atst. Ivor D^Fenton, respublikonas:
”Aš jau dainai esu pareiškęs, - leiskit man tai pakartoti ir šįsyk , 

- jog kiekvienas asmuo, tikįs į tikręję demokratiję ir laisvę, laukia 
dienos, kada Lietuva ir Baltijos valstybės atgaus nepriklausomybę.

Didžiuojuos galėdamas įsijungti į Amerikos lietuvię vilties kupinas 
maldas, kad nebe per toli būtę diena, kurię musę broliai lietuviai svetur 
vėl džiaugsis nepriklausomybe ir laisve, kurię mes čia, Amerikoj, tai
kiomis priemonėmis stengiamės užtikrinti visoms laisvę branginančioms pa
saulio tautoms.”
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Atst. James G.Fulton, respublikonas;
"Aš tikrai’*trokStū~Iaisvės lietuviu tautai ir kitoms pasaulio tau

toms,, siekiančioms individualinės laisvės, ir linkiu joms geriausios Sėk
mės.” . .

V. J.HOWARD MCGRATH, DEMOKRATŲ- TAUTINIO KOMITETO
PIRMININKO,; TELEGRAMA

"Aš prisidedu prie Jūsę, šiandien švenčiančiu Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 31 metę sukaktį. Karštai tikiu,., kad karžygiška lietuviu 
tautos kova prieš tironiję ir priespaudę pažadins pasaulio sęžinę. Tin
kamai daro Jungtinės Valstybės, oficialiai tebepripažindamos Lietuvos Ne
priklausomybę, bet toks pripažinimas savaime dar nesustabdys aiškiai re
gimos prispaudėjo politikos išnaikinti ir deportuoti to nelaimingo kraš
to gyventojus. Jūs, švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį, dar kar
tę primenate laisvę branginantiems žmonėms visur pasauly, kaip naikinama 
tauta, nepaisant iškilmingiausię sutarčię, garantuojančię jos laisvę, 
- Priimkit šia proga mano geriausius linkėjimus.”

VI. VĖLESNI PAREIŠKIMAI JAV KONGRESE

New Yorko senatorius Irving_Įves,* respublikonas, 1949 m.vasario 25 d. 
Senate pasakė šię kalbę:

'’Pone Pirmininke, aš prašau vieningai nutarti, kad būtę kur reikia 
perduota ir Congressional Record atspausdinta rezoliucija, kurię 1949 m. 
vasario 16 d. priėmė New Yorko piliečiai, minėdami Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 31 m.sukaktį. Aš taip pat prašau, kad Congressional 
Record būtę paskelbtas mano raštas Amerikos Lietuvię Tarybai Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 31 m. sukakties proga,”

. (Niekam nesipriešinant, rezoliucija ir raštas perduoti Senato už* 
sienię reikalę komisijai., ir juos įsakyta atspausdinti Congressional Re
cord.)

Nęw_Yorko_lietuyįį._rezolįucija
”New Yorko piliečiai, 1949 m. vasario 13 d. susirinkę Capitol Kotely 

į Amerikos Lietuvię Organizaciję Tarybos sušauktę susirinkimę Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 31 metę sukakčiai paminėti, tinkamai apsvars
tę ir nubalsavę,

Nutarė:
1, Atsimindami iškilmingai pasirašytus praeito karo sęjungininkę įsi

pareigojimus gerbti Atlanto Cbartos, keturię laisvię, Jaltos deklaracijos 
išlaisvintoms Europos tautoms principus ir Jungtinię Tautę chartos užde
damas jos nariams pareigas; ir

Konstatuodami, jog po keleto metę nuo karo pabaigos Europoj Lietuva, 
Latvija, Estija ir eilė kitę Vidurio bei Rytę Europos valstybię tebėra 
skaudžioj Sovietu Rusijos okupacijos priespaudoj, nors tai pažeidžia sa
kytąsias iškilmingas karo meto deklaracijas, -

Kreiptis į Jungtinię Valstybię Prezidentę, Valstybės Sekretorię ir 
Kongreso Narius, kad būtę atstatyta karę laimėjusięję demokratiję garbė 
reikalaujant Sovietę Sęjungę tiesiogiai -ir tarptautiniame forume, kad 
rusę karinės pajėgos ir gėdingoji politinė policija būtę atitraukta iš 
Lietuvos bei^kitę panašioj padėty ęsančię suvereninię kraštę, kurię in- 
tegralumę' pažeidė 1939 m.rugpiūčio ir rugsėjo m.nacię-sovietę sęmokslas,

2, Par&ikšti savo pasigėrėjimę laisvę branginančia lietuvię tauta, - 
kuri be atvangos ginklu ir pasyviai kovoja prieš sovietinę okupaviję, gin 
dama pagrindines žmogaus teises, savo demokratines krikščioniškęsias tra
dicijas bei pažeistę savo suverenumę, nerašytoj broliškoj sęjungoj su
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latviu, estą, ukrainiečiu, lenkai ir kitą tautą pogrindinio pasipriešini
mo sąjūdžiais stengdamasi išlaisvinti tas tautas ir šalis ir atgauti pri
klausomą vietą tarp laisvą .suvereninią Ęuropos tautą,

3. = Kreiptis į laisvąją Amerikos spaudą, kad ji su didesniu dėmesin
. - skeli)tą’apie nepakeliamą krikščionybės persekiojimą visuose sovietą už

valdytuose kraštuose, nuo 1940 m. pradėto niekšingo Romos Kataliką Baž
nyčios persekiojimo Lietuvoje ligi bandymo sunaikinti visus krikščioniš
kuosius tikėjimus Baltijos valstybėse, Lenkijoj, Vengrijoj, Ukrainoj, Če
koslovakijoj ir Balkaną valstybėse.

Visi mato, kai Kremlius teisingumą išprievartauja individualiu kurio 
nors arkivyskupo ar kardinolo atveju; milijonai kankinamą krikščionią 
Baltijos valstybėse bei Ukrainoje užsitarnauja aktingesnio protesto krikš
čioniškąją bendruomenią, kurios tebėra laisvos,

4. Pareikšti padėką Senatoriams bei Atstovams, kurie Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 31 m. sukakties proga Kongrese pasakė kalbas lie- 
tuvią tautai padrąsinti.

Amerikos Lietuvią Organizaciją Taryba 
pasirašė: Joseph Glaveckas, Pirmininkas 

Daniel J.Averka, Sekretorius,”
(Senatoriaus Irving įves raštas paskelbtas rašytiniuose Senatorią pa

reiškimuose LAICui.)
į2w®įįi-.l?assi2_lietuyią rezoliucija

- Massachusetts senatorius Lodge 1949 m.vasario 25 d. JAV Senate;
“Pone Pirmininke, savo kolegos Massachusetts senatoriaus Mr.Saltonstall 

vardu aš prašau vieningai pritarti, kad būtą kur reikia nukreipta ir Con
gressional Record atspausdinta rezoliucija, kurią Amerikos Lietuvią Drau
giją ir Klubą Federacija priėmė Lietuvos Nepriklausomybės 31 m. sukakties 
šventės proga.”

(Niekam nesipriešinant rezoliucija persiąsta Senato užsienią reikalą 
komisijai ir įsakyta išspausdinti Congressional Record;)

“Kadangi 1918 m» vasario 16 d. Lietuva buvo paskelbta laisva ir nepri
klausoma respublika pagal suvereninę visą tautą teisę pasirinkti valdymo 
formą, kurioje jos nori gyventi; - •

Kadangi Jungtinės Amerikos Valstybės ir Didžioji Britanija paskelbė 
tam tikrus laisvės ir teisingumo principus visoms tautoms, didelėms ir 
mažoms, ir išreiškė juos Atlanto chartoj ir keturiose laisvėse, kurias 
Sovietą S-ga oficialiai pasirašė;

Kadangi Sovietą Rusija, pažeisdama tuos principus, yra atėmusi Lietuvos 
Respublikai laisvę, vykdo- genocido politiką ir naikina kultūrinę bendruo
menę, be atodairos deportuodama žmones į Sibirą, be perstojo griaudama jos 
valdžios, pramonės, kultūros ir švietimo sistemą, masiškai žudydama ir 
imdama į kalėjimus to krašto gyventojus, -

Dėl to tebūnie n u t a r' t .a, • . ■ >’ - ■ - • ‘
Kad Lowell, Mass., lietuviai ko griežčiausiai protestuoja ir pasmerkia 

plėšikinę sovietinę Lietuvos-okupaciją ir nepaliaujamą lietuvią tautos 
naikinimą, deportavimą ir išsklaidymą, tuo būdu siekiant sundikiriti lie
tuvią tautos substanciją; *

Toliau, kad Lowell, Mass., prašytą Jungtinią Valstybią vyriausybę lai
kytis savo dabartinės politikos - nepripažinti Lietuvos prijungimo prie 
Rusijos -ir panaudoti savo įtaką, kad pažeistas Lietuvos suverenumas bū
tą pozityviai atstatytas.
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Toliau, kad Lowell, Mass,, lietuviai prašytu Jungtiniu Amerikos Valsty
bių vyriausybę reikalauti per savo atstovus Jungtinėse Tautose, kad Jung
tinių Tautų Visuma imtųsi tinkamų priemonių priversti Sovietų Rusiją lai
kytis sutarčių ir Jungtinių Tautų ehartos nuostatų.

Toliau, kad šioji rezdliucija būtų pasiusta Jungtinių Amerikos Valsty
bių Prezidentui- Jo Ekscelencijai Harry S.Trumanui; Valstybės Sekretoriui 
p.Dean G.Achesonuij Massachusetts Senatoriams p<,psLeverett Saltonstall ir 
Henry Cabot Lodge,jr.; Massachusetts penktosios rinkiminės apygardos at
stovui p.,Edith Nourse Rogers; taip pat vietos spaudais

Lowell Amerikos Lietuvių Draugijos ir Klubai,”
KonsulO-goPetro Daužyardžio_kalba

Illinois atst,Martin-Gorski Atstovų Rūmuose 1949 m.kovo 11 d,•
■’Pone Pirmininke?"a?' prašau Šias mano pastabas paskelbti i-ongressional 

Record, įjungiant į jas šią Lietuvos Konsulo Čikagoj Petre Dev.žvardžio 
kalbą, pasakytą Waukegan, ill,, Rotary klube 1949 m,vasario 23 d,”

(p.Daužvardžio kalba nutarta paskelbti Congressional Records)
‘’Pagrindinė mano kalbos mintis yra lietuviškasis Liepos 4 d0- atitik

muo - Vasario 16 do, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 31 m.sukaktis. 
Galvodamas apie Lietuvą ir turėdamas galvoj Jurgio Vašingtono gimimo die- 
ną? aš mintimis grįžtu į XVIII šimtmetį, į 1776 ir 1795 metus, Tais me
tais buvo paskelbta Amerikos nepriklausomybė; tais pat metais buvo užslo
pinta 600 metų patverusi Lietuvos nepriklausomybė: Austrija, Vokietija 
ir Rusija pasidalino Lietuvą ir Lenkiją, Jų didvyriai ir laisvės simbo
liai - Kosciuška, Pulaskis ir daugis kitų - nuvyko į Ameriką veikti lais
vės labui- kad laisvė galų gale būtų grąžinta ir jų tėvynėms Lietuvai ir 
Lenkijai, Jų idęjos ir siekimai nekrito ant uolos; sėkla, jų pasėta der- 
lingon laisvosios Amerikos žemėn, maitindama laisvės dvasios ir Jungtinių 
Valstybių prezidento Woodrow Wilso'no paskelbtų apsisprendimo principų, Jų 
tėvynėse atnešė vaisių 1918 m,

Rusų okupuota ir prispausta Lietuva davė Amerikai daugiau nei milijoną 
savo geriausių sūnų ir dukterų; jie padėjo sukurti Amerikos pramonės galy
bę ir kraštą, kuris yra tautos ir tautai, Amerika savo ruožtu padėjo Lietu
vai ir kitoms laisvą branginančioms tautoms susigrąžinti laisve ir tapti 
visada dėkingomis Amerikos seserimis.. Santykiai su tomis tautomis buvo ir 
tebėra giliai nuoširdūs ir draugiški. Visos laisvę branginančios tautos, 
laisvos ar pavergtos, iš savo idealo Amerikos - laukia išlaisvinimo ir 
saugumo.

Mano tėvynė Lietuva yra tarp nelaimingųjų kraštų, patekusių už geleži
nės uždangos; ją okupavo ir užveldė policinė Sovietų Rusijos valstybėj Jos 
valdymas ne*r? ir kitų .alstybių nepripažintas.. Amerikietiškai nusi
teikusi lietuvių rauta paversta sovietinės valstybės daiktu.. Iš jos 
ta teisė į nuosavybę ir žmogaus teisės; ji nebeturi nė šešėlio pagrindi
nių laisvių,. Ji nebeturi nieko sava. Net žmonių gyvybė priklauso nuo tota- 
llstinės valstybės malonės^

Pailiustruoti tam, ką pasakiau, aš pateiksiu keletą esminių faktų, ku
rie Jums bendrais bruožais pavaizduos sovietų politiką (ne jų žodžius) ir 
nelaimę Lietuvos, kartu su Lenkija ii’ kitomis dviem Baltijos valstybėmis 
tapusios pirmąja sovietų agresijos ir neteisingumo auka,

1939 m,rugpiūSio 23 ir rugsėjo 28 1. sovietams ir naciams paslapčiom 
susitarus pasidalinti Rytų ir Vidurio Europą, 1940 m. Sovietų Sąjunga už
puolė ir užėmė Lietuvą,^Tasai užgrobimas buvo neišprovokuotas agresijos 
aktas, flagrantiškai pažei^žtąs tarjtaktinę teisę ir Lietuvos bei Sovietų 
Rusijos pasirašytas sutartis, Yra keturi-s tokios sutartys-. (1) 1920 metų 
taikos sutartis, (2) 1926 m, nepuolimo paktas, (3) 1944 m. konvencija ag
resijai aptarti ir (4) 1939 m. savit. upinės pagalbos paktas. Kiekviena iš
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ty iškilmingy sutarčių numatė tautinės nepriklausomybės bei teritorinio 
neliečiamumo gerbimu ir nesikišimu į vienu antros reikalus, Lietuvos tuos 
įsipareigojimus sąžiningai vykdė. Rusija, priešingai, savo pasižadėjimus 
aiškiai sulaužė. Sovietu vadai planavo Lietuvos ir kity Baltijos valstybių 
pagrobimu, nepaisydami jokiy susitarimu, pasižadėjimu ir Stalino bei Molo
tovo teigimu, Stalinas prieš karę buvo pareiškęs: "soviety S-ga neatiduos 
nė oolio savo teritorijos, bet ji negeis nė pėdos svetimos žemės.”

Netrukus po to pareiškimo ir po Molotovo pasisalymo 1939 m,spaliu 31 d., 
kad '’visos nesąmonės, skelbiamos apie Baltijos krašty susovietinimy, tėra 
naudingos mūšy, bendriems priešams ir visokiems antisovietiniams provokato
riams”, Soviety S-ga užėmė Lietuvę, uzurpavo lietuviu tautos suverenines 
teises, pašalino teisėty vyriausybę ir jos vieton pastatė neteistėty, iš- 
kamšinę. Toji nelegali iškamšinė vyriausybė, kontroliuojama ir nurodoma 
soviety užsieniy reikaly vioekomisaro Dekanozovo ir išgarsėjusio sovietu 
gestapo, NKVD, suėmė krašto kultūros, politikos ir religinio gyvenimo va
dus, paleido visas nekomunistines organizacijas, uždarė nekomunistinius 
laikraščius, nacionalizavo (konfiskavo) ūkius bei privačias įmones,.uždėjo 
konfiskacinius mokesčius ir įvedė terory bei šnipinėjiray visur - nuo vic- 
šyjy įstaigy ligi vaiky darželiy. Po to ėjo masiniai suėmimai, žudymai, 
deportavimai. Per pirmyjy okupaciją (1940 m,birželio m. - 1941 m. birželio 
m.) daugiau kaip 10.000 žmoniy buvo nužudyta ir per 40-000 ištremta į si- 
birę. Daugiau nei pusė ty tremtiniy jau žuvo nuo šalčio, alkio, sunkaus 
vergy darbo. Tarp auky yra buvęs Lietuvos Prezidentas Aleksandras St.ii'ig-tns- 
kis, teisingumo ministeris Stasys Šilingus, ministerio pirmininko pavaduo
tojas Kazys Bizauskus ir daug kity žymiy lyderiy.

Dub^irtinė okupacija, prasidėjusi 1944 m. vidurvasarį, jau kaštavo Lie
tuvai per 300.000 žmoniy. Paskutiniais 1944 m. mėnesiais apie 37.000 lie- 
tuviy buvo nužudyti arba ištremti į tolimas Rusijos sritis. 1945-1948 m. 
daugiau nei 30.000 lietuviy partizanę žuvo kovose su specialiais soviety 
gestapininkais - istrebiteliais. Vien 1948 m.apie 200.000 lietuviy buvo 
ištremti į sovietines vergy stovyklas. Soviety ir naciy okupacijos kaštavo 
Lietuvai apie 700.000 žmoniy,

Žmoniy naikinimas eina toliau. Kas mėnuo iš Lietuvos dingsta kokie 
2.000-3.000 lietuviy. pagal soviety 1941 m.parengty plony iš Lietuvos turė
jo būti deportuota ketvirtis kramto gyventojy. Tas planas tebevykdomas, 
įsakymas, 1948 m.liepos m. pasirašytas Maskvos komisare Abakumovo, liepia 
deportuoti visus politinius kalinius, buvusius Lietuvos kariuomenės kari
ninkus, buvusius valdininkus, mokytojus ir universitety profesorius, dva
sininkus (kiek j y belikę - vienas vyskupas ir pusė kunigy ) ir rjliginiy 
organizacijy narius, įtariamus šnipinėjimu bei gandy skleidime (tai dau
giausia taikoma ūkininkams), pabėgusius iš deportacijos konvojų ir jy šel
my narius. Pagal patikimus pranešimus, Maskvos valdžia jau importavo į 
Lietuvy daugiau nei pusę milijono rūsy bei mongoly. I ty skaičiy įeina 
soviety kariuomenė, policija, agentui ir įvairūs pareigūnai. Jie Lietuvos 
šeimininkai. Lietuviai yra jy vergai, beonuosavybės, be teisiu, be laisvės, 
net netikri dėl savo gyvybės. Jy dalia yra skurdas ir alkis, keturios Lais
vės, žmogaus teisės ir Jungtiniu Tauty chuntos paskelbtos pagrindinės lais
vės Lietuvoj neegzistuoja. Lietuviy tautos branginamu laisvę ir nepaneigia
mas' teisės pakeitė teroras ir genocidas. ■

(toliau p.Daužvardis cituoja prof.Ekblaw str.- "Look to Lithuania”, 
išspausdinty "Worcester Telegram”; straipsnio vertimas paduotas šiame biu
leteny kaip Massachusetts atstovo Donchne pareiškimo dalis.E.)

Ky lietuviai daro ir ko jie reikalauja? Lietuviai tėvynėj turi stiprias 
pogrindines pajėgas ir visomis turimomis priemonėmis kovoja su beatodairiu 
Lietuvos okupantu. Lietuviai Vakarę Europoj turi išlaisvinimo komitety su 
kultūriniu, ūkiniu bei politiniu skyriais, kurie veikia parengdami Lietu
vos atstatymo bei išlaisvinime dirvy. Lietuviai Amerikoj ir kitoso laisvės

28



29

šalyse turi savo organizacijas laisvės bylai vesti bei tautai nuo sovie
tinio išnaikinimo ginti. Kartu su oficialiaisiais Lietuvos atstovais jie 
vienu balsu reikalauja;

1. Kad nekaltu žmoni# žudymu bei deportavimais vykdomas genocidas tuoj 
būt# sustabdytas Lietuvoj ir kituose okupuotuose kraštuose;

2. Kad deportuotieji tuoj būt# gražinti iš darbo vergiu stovyklą Sibire 
ir kitose Rusijos vietose;

3.,’Kad sovietu armijos, policija ir agentai būt# pašalinti iš Lietu
vos ir kit# dviej# Baltijos krušt#;

4. Kad Soviet# S-gos smurtu atimta laisvė, suvereninės teisės ir sa
varankus valdymasis būt# gražintas lietuvi#, latvi#.ir ėst# tautoms.

Turėdamas prieš akis šį žodžiais nuplėšt# vaizd# ir atsimindamas, kad 
. JAV nepripažįsta Lietuvos prijungimo prie Soviet# S-gos, aš kreipiuos i 
lūs, ponai# ir prašau p įdėti Lietuvai vėl pasidaryti laisvai, - padėti 
keliant savo bals# už Lietuv# ir už laisvę bei žmogaus teises pr.ieš ver- 
gij# ir laisvojo pasaulio prieš# Nr.l.”

įĮ^TUyA_UŽ_INT^j?J^LTKg_LĄĮSV^

New York (LAIC)- Ryšy su bolševikiniu '’taikos kongresu4 ir Amerikos 
intelektual# ruošiama konferencija Freedom House patalpose kovo 26 d. 
VLIKo pirmininkas prel.M.Krupavičius ir Vykd.Tarybos pirm.V.Sidzikaus
kas pristatė rašt# ‘’Americans for Intellectual Freedom1’ Konferencijai. 
Šio rašto vertimas dedamas ištisai.

New York
1949 m. kovo 25 d.

Amerikieči# Už Intelektualinę Laisvę Konferencijai, 
Freedom House, New York City

Kankinė Lietuva užgiria jūs# Konferencijos tikslus ir kreipia jūs# 
dėmesį į bais#jį Sovietinio okupacinio režimo, primesto ir palaikomo rus# 
durtuvais vykdom# persekiojim# ir viso intelektualinio ir dvasinio gyveni
mo nustelbimę.

Rusiškas okupacinis režimas nuo pat pradžios pašalino tikėjim# iš mokyk 
1# ir uždarė Katalik# ir Protestant# Teologijos Fakultetus Universitete. 
Ligoninėse, kalėjimuose ir ginkluotose tarnybose neleidžiama tiekti pas
kutinius religinius sakramentus. Dvasinės seminarijos buvo suvaržytos ir 
ilgainiui 1948 m.gale uždarytos. Tik vienas iš prieškarini# 14 katalik# 
vyskup# buvo gyvas praeit# met# rudenį. Apie 75 o/o kunig# išžudyta, iš
tremta arba kalinama. Visos kultūrinės ir mokslinės įstaigos ir leidiniai 
uždaryti. Vilniaus ir Kauno universitetai ir kitos universitetinio lygxo 
akademijos yra pavestos slaptosios policijos kontrolei - Vicėrektoriai 
yra MVD atstovai, kurie veda privalom#jį ’’politinį auklėjim#4. I univer
sitetus nepriimami asmenys, kuri# tėvai bet kada turėjo daugiau kaip 15 ha 
žemės ir reikalaujama ištikimybės liudijimo iš Komunistu partijos greta 
kvotim# iš rus# kalbos ir taip vadinamo '’Marksistinio-Leninistinio mokslo”

Žymiausieji Lietuvos profesoriai arba kalinami arba ištremti. Daugiau 
kaip 50 o/o Lietuvos profesori# ir studentijos yra savanoriškoje tremtyje 
ir papildomi 20 o/o yra Sibiro mirties stovyklose.

Taip vadinamos Lietuvos SSSR Mokslo Akademijos leidiniai ribojasi Sta
lino ir Molotovo prakalb# vertimais. Visas#junginės Komunist# Partijos/ 
bolševikinės istorija, ir piktais p lolimais prieš buržuaziniui-naciona- 
listines teorijas biologijoje, istorijoje, grafikos mene, medicinoje, 
chemijoje, architektūroje, žemdirbystėje, ir t.t. Visi mokyki# vadovėliai

29



fli
LD 76

1949, Nr.3(68/46|

- 30 - 

pakeisti vertimais iš rusę. kalbos ir atidžiai išvalyti iš ’’Vakaru” bur
žuazinės įtakos'*.

Žymus mokslininkai verčiami pasirašyti viešas išpažintis, kurios 
spausdinamos valdiškoje spaudoje, vienintelėje krašto spaudoje, kame • 
ję buvusios "paklaidos1' yra smerkiamos citatomis iš Stalino kalby.

Rusų, slegiamoje Lietuvoje visiškai nėra jokios intelektualinės lais
vės - apart Lietuvos Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio ir jos Lietu
vos Laisvės KovotoJų ginkluotu pajėgę. skleidžiamos literatūros ir spau
dos.

Toks pats teroro režimas viešpatauja mūšy, seserinėse respublikose - 
Latvijoje ir Estijoje,' ir, nebent.jei pašalinė jėga to neprileis, toksai 
režimai ilgainiui užguls ant Lenkijos ir kitę rūsy, dominuojamu kraštę. 
Lietuvos Resistencija yra vienas elementas, kurie atidėlioja priversti
nu ubaginimę ir kraštutinę intelektualinę degradaciję kituose Vidureuro- 
pos kraštuose.

Pasaulis negali pasilikti pusiau-laisvas ir pusi&u-vergijoje.
Mykolas Krupavičius 
Vyriausiojo. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto' Pirmininkas

Vacys Sidzikauskas
VLIKo vykdomosios Tarybos pirmininkas
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