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Paskatiniais mėnesiais akcija Lietuvos reikalu suintensyvėjo. Ir už 
Lietuvą ir prieš. Svarbiausias lietuviškos akcijos žygis buvo VLIKo ir 
VT pirmininku kelionė po JV. Jos vaisiai visai patenkinami, - Vyriausybi
nėse sferose patikrintas JV nusistatymas Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Jis toks, kad visa musę kova dėl valstybės atstatymo gauna daugiau pras
mės ir vilties. - Amerikietinėje opinijoje pasėta daugiau informacijos ir 
laimėta neabejotinos simpatijos. - Lietuviu visuomenėje tenai pakeltas ir 
sugyvintas tautinio išsilaikymo klausimas. Toje visuomenėje, kuri tiek 
gausiai šelpia tremtinius ir jautriai remia Lietuvos bylę, tautinio išli
kimo reikalas jau dąugeliui buvo nustojęs būti problema. Daugelis buvo su
sitaikę su tautiniu išmirimu artesnėje ar tolimesnėje ateity. Suameriko- 
nėti ir virsti tik amerikonu ar suderinti savyje amerikoniškę ir lietuviš-
kę patriotizmą po pirmininkę kelionės vėl virto problema, svarstoma, dis
kutuojama. - Šiai problemai spręsti daug reikšmės turės santykiai tarp 
senęję išeivię ir naujęję imigrantę. Pirmininkę buvo mestos idėjos abejiem 
eiti ; n ne separatiniu keliu, bet ieškoti ir surasti būdus nuoširdžiai 
ėusijungti ir sudaryti vienę bendrę lietuviškę srovę.

Nors Lietuvos klausimas nebuvo numatytas tarptautinėse institucijose, 
bet buvo panaudoti momentai Lietuvos bylai priminti. JTO sesijai įteiktas 
triję tautę vardu naujas memorandumas dėl genocido. Amerikos.ALT, Lietuvos 
diplomatinės ekspozitūros Vašingtone, Londone, Paryžiuje padarė žygius 
atitinkamose vyriausybėse ryšium su ‘’keturię konferencija',’ kur Lietuvos 
klausimas galėjo būti bent netiesiogiai paliestas svarstant Vokietijos 
likimę. - Įteiktas trim vyriausybėm taip pat VLIKo pagrindinis memorandu
mas, 100 puslapię didumo su visom Lietuvos problemom ir pagrįstom deside- 
ratom. - Diplomatinėj srityje padaryta, kas buvo įmanoma.

Iš kitos pusės Lietuvos problemai sulikviduoti sovietai padarė ir te-> 
bedaro nauję pastaugę. Sulikviduoti jau nebe diplomatinėm (kurios nedavė 
vaisię), bet genocidinėm priemonėm. Tikros yra žinios apie masines depor
tacijas, kurię paskutinė banga nusiaubė tris Baltijos kraštus š.m.'Vvo 
pabaigoje. Pasiruošimai naujai bangai stovi vėl prieš akis.

Ryšium su tuo gausiau prašneko spauda - švedę, šveicarę, italę, ameri- 
kiešię, vokiečię. Prancūzę spauda tebesilaiko tradicijos - viešai tylėti. 
Tik uždaruose rateliuose, tik intelektualę biuleteniuose atvirai infor
muojama apie padėtį Baltijos kraštuose. Tašiau spauda tik konstatuoja 
baisius deportaciję faktus, su neslepiamu pasitenkinimu mini vykstančię 
pavergtuose kraštuose rezj.stenci ję, lyriškai nusiteikia kalbėdama, kad 
trys tautos bus išnaikintos. Bet dar beveik niekas neiškelia reikalavimo 
baigti su tuo naikinimu, imtis tarptautinię sankciję prieš laužytojus JTO 
nuostatę, kurię iškilminguose parašuose dar neišdžiūvo rašalas. Pažanga 
dar tik ta, kad spauda jau išdrįso kalbėti apie padėtį. Pažanga taip pat, 
kad vyriausybės išdrįsta jau tarptautiniame forume faktus pavadinti savais 
vardais (McNeil), pademonstruoti, kad jos pripažįsta nepriklausomę Balti
jos vylstybię reprezentantus (Baltijos ministerię Londone kelionė į anglę 
zanę, Feldmanlo pripažinimas Vašingtone, Lietuvos atstovo Paryžiuje sta
tus). Tai jau pažanga. Bet 'dar neatėjo momentas aktyvios kovos dėl tautę 
išlaisvinimo. Joje tuo tarpu aktyviai kovoja vieni pavergtieji, savo jė
gas telkdami į bendrę frontę.

Lozoraičių' 
biblioteka
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/
New Yorkas, 1949 ra.gegužės 9 d.

Jo Ekscelencijai 
Dr.Herbert Evatt 
Jungtiniu Tautą Trečiosios Visumos •
Pirmininkui
Pone Pirmininke,

kovodami dėl savo pažeisto suverenumo atstatymo, estai, 
latviai ir lietuviai per savo representatinius politinius organus užsie
niuose yra pakartotinai kreipęsi į didžiąją demokratiją vyriausybes ir į 
Jungtines Tautas, prašydami, kad neteisėtai politinei ir karinei sovietu 
okupacijai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje būtą padarytas galas ir kad 
pagal Atlanto Chartos principus, fiksuotus 1942 m. sausio 1 d. Jungtiniu 
Tautę deklaracijoj ir Jungtiniu Tautę chartoj, Baltijos tautoms būtą gra
žintos iš ję jėga atimtos suvereninės teisės ir savarankus valdymasis.

Tvirtai pasiryžusios priešintis pavergimui ir padrąsintos 
įsigareigojimą, kuriuos kovojančios demokratijos prisiėmė II-jo pasauliu • 
nio karo metu, Baltijos tautos- narsiai priešinosi naciniam okupantui ir - 
turėjo neproporcingai didelię žmonių ir išteklię nuostoliu kovoje dėl va
kariniu demokrati-ju bylos. Pasyvi ir aktinga Baltijos valstybię rezisten
cija prieš tamsiąsias agresijos ir priespaudos jėgas tebeina ligi pat 
šios dienos,■ - - .........  ■ ■ • - ■ - ....... • ■ .. .. . .....

Baltijos tautos kartu su visu kultūringuoju pasauliu dideliai džiaugė
si, kada Jungtiniu Tautę Visuma •savojoj Paryžiaus sesijoj priėmė Visuo
tinę Žmogaus Teisię Deklaraciją ir Konvenciją genocido nusikaltimui su
kliudyti bei nubausti. Tačiau mes konstatuojam su didžiausia širdgėla, • 
kad tie tarptautiniai aktai neturi jokios įtakos okupuotose Baltijos res
publikose. Iš’tikrąją, nuo tu Paryžiaus aktę ir nuo mūsę paskutinio krei
pimosi, pažymėto 1948 m. spalię 20 d. data, kuri Jūsę Ekscelencijai 1948m. 
spalię 28 d. įteikė Londone akredituoti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
ministerial, okupacinis Sovietą Rusijos režimas dar intensyviau užslopina 
pagrindines Žmogaus teises ir dar spartesniu tempu vykdo fizinį ir morali
nį genocidą Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj. Okupacinis Sovietą Rusijos re
žimas atėmė Baltijos tautoms visas pilietines ir viešąsias teises. Jis 
naikinte jas naikina, žudydamas žmones ir juos išveždamas mirti nuovargiu 
ir badu Arktikos tyrę darbo vergę stovyklose.

Nuo 1948 m.pavasario sovietą organai paspartino likvidavimą kaimo gy
ventoją bei ūkininką, kurie sudaro didžiausią klasę ir Balsi josįkraštą 
nugarkaulį. Priverstinė kolektivizacija ir pakartotiniai '’valymai” nuo 
1948 m.vasaros vykdomi su vis didėjančiu įnirtimu; tai nūdienio tarptauti
nio įtempimo atspindys. •

Okupacinis režimas smurtingai varžo religinį gyvenimą. Paskutiniai pra
nešimai rodo, kad iš vienuolikos vyskupą, prieš okupaciją buvusią šešiose 
Lietuvos Romos Kataliką Bažnyčios diecezijose, bėra likęs vienas; iš bu
vusią 1.646 Lietuvos kataliką kunigą mažiau kaip pusė belikę tėvynėj; 
daugiau kaip pusė tame krašte esančią 1.202 kataliką bažnyčią smurtu už-, 
darytos. Praktiškai nebėra nė vienos protestantą bažnyčios. Krikščionią 
tikėjimo persekiojimas daugumoj protestantiškose Latvijoj ir Estijoj veik ’ 
nė kuo nesiskiria nuo Lietuvos.

Mūsą tautos sveikina dėmesį, kurį Jungti.lią Tautą Ūkinė ,ir Socialinė 
Taryba neseniai atkreipė į Rusijos priverčiamąją darbą stovyklas (”gulag”).

2



Milijonai rusų ir šimtai tūkstančiu estų, latviu ir lietuviu kenčia tose • 
stovyklose, pasmerkti per ankstyvai mirčiai.

Mas karštai užgiriam tas Jungtiniu Tautai Visumos delegacijas, kurios 
reikalavo ištirti sąmoningą kataliku bei protestantu dignitorių ir kuni
gų persekiojimų Vengrijoj, Bulgarijoj ir kituose sovietų apvaldytuose 
kraštuose. Mes dėkingi toms delegacijoms, kurios rūpinasi, kad anksčiau 
buvusiuose nepriklausomuose kraštuose būtų išlaikytos pagrindinės žmo
gaus teisės. Bet neturėtų būti ignoruojama dar baisesnė padėtis Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj. Dabartinė Baltijos tąutų padėtis teikia tragiš
kiausių ir drastiškiausių žmogaus nuvertinimo ir genocido pavyzdi.

Yra gausių duomenų apie dabartinę padėtį, okupuotuose mūsų kraštuose; 
jie bus pateikti atitinkamų Jungtinių Tautų organų dispozicijai.

Mes prašom Jūsų Ekscelencijų apsvarstyti šį skundų ir duoti eigų jam, 
o taip pat ir mūsų ankstybesniems skundams bei pareiškimams, pavaizduo
jantiems genocido nusikaltimų, Sovietų Sųjungos vyriausybės vykdomų ba- 
zeidžiant Jungtinių Tautų Chartos, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
ir tarptautinės teisės dvasių ir raidų. Mes įsakmiai prašom kompetentin
gus Jungtinių Tautų organus ištirti Baltijos valstybių padėtį pagal tu
rimus informacijos šaltinius ir studijuoti pr it a ilty tinas priemones teisoi 
ir tvarkai atstatyti, nelegaliai sovietinei okupacijai užbaigti ir neap-® 
sakomoms genocido baisybėms Baltijos respublikose sustabdyti.

Leiskit priminti Jungtinėse Tautose dalyvaujančioms valstybėms, kad 
dabartinė Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupacija yra tiesioginė išdava 
nelemtojo pakto, kurį 1939 m.rugpiūčio ir rugsėjo m.sudarė Ribb.entropas 
su Molotovu ir pagal kurį nacinė Vokietija ir so'victų Rusija pasidalino 
Lenkijų ir Baltijos valstybes. Kai vokiečiai, dalyvavę tame sųmoksle prieš 
taikų ir žmoniškumų, buvo užtarnautai nubausti už savo nusikaltimus, kitas 
tų nusikaltimų partneris ir bendrininkus, Sovietų Sųjunga, tebesinaudoja 
savo nešvariai pasiektu laimikiu Baltijos.valstybėse.

Prašom priimti, Pone Pirmininko, musų aukščiausios pagarbos pareiški
mų.
Estijos vardu: 
Estijos Tautinė

.. Taryba

Latvijos vardu: 
(vysk.J.Rancens) 
Latvijos Centrinės 
Tarybos Pirmininkas

Lietuvos vardu: 
(Prof.M.Krupavičius) 
Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto

Pirmininkas
(A.Bei) '

Pirmininkas
(Celms)
Latvijos Tautinės Tary-

•bos Pirmininkas
(V.Sidzikauskas) 
Vykdomosios Tarybos

Pirmininkas
(B.Maandi)

Generalinis Sekretorius (R-.Liepins)
Latvijos Tautinės Tary
bos Užsienių Tarnybos Val

dytojas
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Amerikos_lietuyi£ yąrdu_ryšium sū kėturių_konferencija

Washington (LAIC) - Paryžiaus konferencijai, prasidėjus, ALT’paskelbė 
spaudai savo memorandumu, kurį ALT Vykdomojo Komiteto nariai įteikė 
gegužės 19 d. Valstybės Sekretoriaus Padėjėjui Ernest A.Gross:

'• " Washington, D. C.
‘ ' 1949 m.gegužės 17 d, .

The Honorable Dean Acheson 
Secretary of State ,
Washington, D. C. •
Sir: ' ’ ’I ■ ■. > h ’ ’ ' - > • .

Tamstos išvykimo Paryžiun išvakarėse, mes reiškiame savo nuošir-
džiausius linkėjimus Tamstos atsakingos misijos-pasisekimui.

-* Pone Sekretoriau: buvo pranešta, kad Tamsta spaudos konferencijoje 
1949 m.vasario 2 d. pareiškei, ryšium su Stalino ‘’taikos kalbos pasi
siūlymu1’: ’ ' ',

”.....aš norėčiau dabar išryškinti, kad Jung.Valstybių Vy- 
- • riausybė nenagrinės su jokia tauta jokio reikalo, kuris tie

siogiai interesuoja kitas tautas, tų kitų tautai, atstovams ne
dalyvaujant. ”

. • . (N.Y.Times 1949 m.vasario 3 d. p.4)
Tai buvo patikrinantis pareiškimas, po Jaltos ir Potsdamo skaudžių • 

klaidu ir kompromisu. Visvien,' Tamstai ir kitiems trims .Užsieniu Rei
kalu Ministeriams teks.Paryžiuje susidurti kaip tiktai su Jaltos ir. Priba
domo padariniais.

Litvinovo, ."Litvindvo*Agresijos Apibūdinimo1' autoriaus, Vykdyto di
džiojo ’’taikos vajaus” laikais pati Rusija teigė, kad ’’Taika yra neda
loma”. Tas visiškai teisinga: Rusijos vaidmuo, atpalaiduojant Hitlerį 
pradėti karų 1939 metais, yra perkerai žinomas, kad reikėtų priminti, 
greta ilgo surašo taikos, nepuolime ir kitų tarptautinių sutarčių, So
vietu Sąjungos sulaužytų po pirmojo Ribentropo-Molotovo pakto.

Iš kitos pusės-, 1940 m. liepos 23 d; pareiškimas, apibudinusTJung, 
Valstybių politiku ryšium su Sovietu bandytu-Baltijos Valstybių anek-- .’ 
savimi, yra reikalingas aktualaus papildomojo vykdymo, . ? 1

Jaltos-potsdamo formulė Rytprūsių ir Lenkijos.vakarų sienos reikalu 
savaime pasidarys Jūsų. Paryžiaus agendos tema. Jei taip, tai'Lietuvos 
problemos negalima bus išvengti: Lietuva yra tiesioginė kaimynė Rytprū
sių, kurių autochtonai gyventojai buvo lietuvių kilmės ir kur lietuviš
kasis elementas tebėra stambus šiaurinėje provincijos daly, kurių So
vietų Sųjunga savinasi. Rytprūsių šiaurinės dalies problema yra tiesio
giai Lietuvos interesų liečiųs reikalas ir neturėtų būti svarstomas be 
Lietuvių Tautos atstovų dalyvavimo, atitinkamai/su Tamstos 1949 m.va
sario 2 d. nustatytu standartu. . '

Joks ’’enklavas”, panašus į Amerikos ’’Bremeno Enklavų” Britįi okupaci
jos zonoje Vokietijoje, nėra galimas Rytprūsiuose. Nuolatinis rusiškas 
enklavas, įterptas tarp Lietuvos ir Lenkijos Rytprūsiuose, tiesiogiai 
pažeistų nerusiškų gyventojų valių, sukurtų puolamųjų laivyno-kariškų 
bazę tolimesnei agresijai iŠ Rusijos pusės, ir atkirstų Baltijos tautas 
nuo likusios Europos. bavo efekte, tas palaidotų drųsių Amerikos politi
kų, išdėstytų 1940 m. liepos 23 d., kuri sekė seniai nustatytų Amerikos 
doktrinų pagal Hooverio-Stimsono doktrinų, 1933 m. Montevideo doktrinų, 
1938 m. Kontinentalinės Amerikos Dėsnių Limos deklaracijų ir kuri pa
tiesė pamatus vėlesniajam Atlanto Čarteriui. Agresingai Rusijai padary
ta nuolaida Rytprūsiuose, paaukojanti Baltijos tautas ir pažeidžianti, 
pagrindinį Teisingumo elementų, niekad negalėtų įgyvendinti taikos toje 
srityje. '
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Potsdamo formulė turėtu būti atmesta ant visados, kadangi pati So
vietu Sąjunga sulaužė visus kitus Potsdamo susitarimas*

Jungtinės Valstybės gyvai dalyvavo Universalinės Žmogaus Teisią De
klaracijos išryškinimo darbe ir spoąsoravo genocido Konvqncijos proj'ek- 
tą. Tamsta, p.Sekretoriau, gerai žinai, kad visos Žmogaus Teisės kasdien 
yra rusą okupacinio režimo mindžiojamos, ir kad genocidas yra planinga 
politika, Rusijos sąmoningai vykdoma Baltijos Valstybėse. Kai Jūs dis
kutuosite Taikę. Paryžiuje, kiti tūkstančiai lictuvią, latvią ir estę mirs 
bekovodami prieš'Rusijos okupacines pajėgas, ir papildomi tūkst-uičiai 
bus deportuojami į. vergę stovyklas Sibire. Tai kaip yra pagerbiama Jaltos 
Deklaracija '’Išlaisvintoms” Europos Tautoms., - kurią Jungtinės Valstybės 
pasižadėjo drauge su kitais signatarais įvykdyti gyvėniman. Jei Taika yra 
nedaloma, tai Baltijos Respublika žmonės lauks, kad Paryžiaus konferuoto- 
jai atsteigtą taika ją tėvynėms, pagerbtą ją pagrindines Žmogaus Teises 
ir ją teisę Į Laisvą ir Nepriklausomybę.

Pone Sekretoriau, milijoną nelaimingą žmonią, rusą Įvykdytos agresi
jos ir genocido auką, mintys, ir maldos lydės Tamstą Į Paryžią. Kalbėdami 
beveik milijono amerikiečią vardu, kurie turi giminią Lietuvoje ir*Si- 

l'.- biro vergą stovyklose ir kuriems Laisvės byla bendrai ir Baltijos srity 
- ypatingai,, yra miela, mes prašome Tamstos padaryti viską, kas galima 

įtikinti Rusiją pasitraukti iš Baltijos Valstybią bei Rytprūsią, ir at- 
steigti teisėtą santvarką toje srityje* Vokietijos problema-negali, būti 
išaprąstii-neišsprendus pirma Baltijos Valstybią problemos vieninteliu', 
garbingu būdu, tolygiu su iškilmingai prigimta atsakomybe pagal Atlanto 
Garbenį ir Jaltos Deklaraciją ”Išlaisvintoms,2 Eurojpos Tautoms*

Mes karštai tikime, kad Temsta, ir Amerikos Delegacija, ginsi Pary
žiuje tuos dėsnius, kuriem .'musą kraštas atstovauja,.

■- . • • 'Su pagarba .
■ AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

, .'seka parešai)

■ Baltijos_Mote.ro Tarybos„AtsiŠaukimąs_į_Pąsąuįio_Mo‘tęris
I • •

Taikingom ir darbščiom Baltijos Valstybėm .iškilus II pasauliniam ke
rui, nebuvo lemta išlikti laisvom ir nepriklausomom.

Lemtingiejl_1940vir 1941 metai niekad.neišdilš iš Baltijos tautą at
minties. 1940 m.birželio mėn«raudonoji armija okupavo Baltijos kraštus, 
o 1941 m.birželio 14 d. suėmė ir deportavo į Sibirą ir kitas tolimas kon
centracijos stovyklas dešimtimis tūkstąnčią baltiočią; estą, Ti’atvią, 

JLietuvią. Todėl birželio 14 d-. Baltijos tautos laiko gedulo diena. Tą 
dieną’ mes prisimename visus tuos mūsą šeimą-'narius, brangias draugas 
valstybininkus ir visuomenininkus, kuriuos sovietą valdovai deportavo, 
į nepasiekiamas Sovietą Sąjungos tolumas. Šią žmonią likimas yra žiau
rus. 1944 m. antrą kartą okupavę. Baltijos kraštus, sovietai-tęsia Balti
jos kraštą piliočią deportacijas ir žudymus.' ...........

Šie liūdni Baltijos mažą, demokratinią šalią patyrimo.! turėtą būti 
.įspėjimas visam plačiam pasauliui, iš tikrąją bolševikinis tvanas gresia 
užlieti visą Europą, o toliau - ir visą pasaulį. j

Mes, estės, latvės ir lietuvės moterys, remdamosi Atlanto Chartos prin
cipais, kreipiamės į Jus, pasaulio moterys, ir prašome pagelbėti mums 
sužadinti pasaulio opiniją kovoje už mūšą teises atgauti Nepriklausomybę 
ir gyventi drauge su savo šeimomis savuose kraštuose. Mes prašome Vakarą 
demokratijas: užtikrinti mbsą krušoms demokrating_santvarką.

Mes šaukiamės į pasaulį, reikaleūdamas~pagalbos mūšą kankinamiem de- 
portuotiem. Mes reikalaujame juos, grąžinti savo tėvynėn,* kur jie galėtą 
tęsti savo nutrauktą darbą, savo ir visos kultūringos žmonijos gerovei.
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Mes, Baltijos Moterą Taryba, kreipiamės į Jus, pasaulio moteris - 
seses, turinčias jautrias širdis, kviesdamos jus drauge su mumis paminė
ti neteisingo ir neteisėto^mūsy krašty pagrobimo ir masines įeportacijos 
metines, proklamuojant birželio'men., 14 d, Baltijos Susimastymo Diėny, T?, 
dienai prisijunkite prie mūšy., prašydamos-AukŠčiausiyjį užtarimo.

Prašome paskelbti savo spaudoje ty blogį, kuris buvo padarytas ir yra 
daromas mums. Mes prašome priminti,abejingam pasauliui mūšy šiurpio byly 
perjūsy parlamento atstovus Jūsy kraštuose.

Kai' visas demokratinis pasaulis įsisymonins ir realiai stos į kovy už 
žmogaus teises - tada ir mes galėsime atgauti savo Nepriklausomybę ir ga
lėsime vėl tvarkytis demokratiniais principais. Tada mes gryšime į savo 
kraštus be jokio raginimo ir vėl pradėsime laisvyjy žmoniy gyvenimy.

BALTIJOS MOTERŲ TARYBA:

Mali Jiirma Tekia Erdmanis Endzina
Esčiy Motery Pirmininkė Latviy Motery Pirmininkė

Birutė Novickienė
* Lietuviy Motery pirmininkė ■

. ■ f ' ~ .

1949 m.gegužės 14 d. 
įįetuva^ITO^gįnčuose

Lake Success (LAIC) - Jungtinės JDautos dar nemėgina liesti pavergty tauty 
išlaisvinimo. Netgi pagrindiniy žmogaus teisiy ir JTO Chartos dėsniy pa
neigimas debatuose ’’apeinamas". Pav., žmogaus teisiy paneigimas Balkany 
valstybėse buvo nukreiptas Didžiyjy Valstybiy nuožiūrai. Girdi tegul jos 
pačios pasiteiraus, ar laužomi taikos sutartyse nustatyti dėsniai, o bol- 
ševiky pavergtos vyriausybės prašomos teiktis atsiliepti į "didžiyjy" 
paklausimus...

Vis dėlto apie tuos reikalus besiginčijant, neapsieinama neprisiminus 
dar baisesnės būklės Lietuvoje ir oficialiai aneksuotose valstybėse. Štai, 
pagrindinėje komisijoje (Committee One), kuri nustato darby eigy, sovie- 
ty atstovo Gromyko daromy priekaišty Amerikai ir Anglijai supykintas, bri- 
ty atstovas Valstybės Sekretorius Hector McNeil balandžio 21 d. priminė 
rusam apie j y baisius darbus Lietuvoje ir kitur. LAIC korespondentas klau
sėsi kalbos. ’ '
Deja, komisiją posėdžiy stenogramos nedalinamos, ir p.McNeil kalbėjo im
promptu, be.užrašę. Tik dabar pavyko iš Brity delegacijos gauti autentiš- 
ky teksty, kurio vertimas čia paduodamas: .

"Leiskite man labai trumpai priminti Komisijai apie tai, kas atsitiko 
Lietuvoje. Soviety Syjungcs vyriausybė išsižadėjo visy suverenumo tei
siy visiem laikam - ir ten nebuvo atsargiy, maloniai nudailinty advo- ' 
katišky fraziy apie tai - laisvai suderėta sutartimi liepos 12 d. 1920 
ir pasirašyta 1926 m.rugsėjo 26 d. (Pastaba: čia ministeris supainiojo 
taikos sutartį su nepuolimo ir draugingumo sutartimi.LAIC).
Ji (Soviety Vyriausybė) buvo saistoma nepuolimo sutarties, kuri buvo 
panaujinta 1931 ir 1934 metais, ir aš manau, kad ji tebėra galiojanti 
ligi šiandien. Joje ji sutiko gerbti Lietuvos suverenitety ir jos teri
torinę neliečiamybę, ir vėl nebuvo tame jokiy šiy fraziy nudailinimy.
Si sutartis buvo 1933 m.sustiprinta agresijos apibūdinimo sutartimi, 
kuri pareiškė, kad jokie politinio, karinio, ekonominio ar kitokio po
būdžio samprotavimai negalės būti agresijos pretekstu arba pateisinimu. 
Niekas negalvoty, kad tame nebuvo gana plataus, gerai ratifikuoto supra
timo, saugojančio Lietuvos sienas.
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1939 m.spaliu 10 d. Lietuva pasirašė savitarpio pagalbos sutartį, pa
gal kurių Sovietu Sąjungos pajėgos įtaisė bazes Lietuvos žemėje. Vis 
dėlto 7-tas straipsnis laidavo, kad ji (sutartis) ”jokiu būdu nepa
lies susitariančiu pusių suvereninių teisiu, ypatingai jų valstybi
nės organizacijos, jų ekonominių ir socialinių sistemų, jų kariškų 
patvarkymų ir,.bendrai nesikišimo į vidaus reikalus principo.” 
Komisija žino likusių pasakojimo dalį. 1940 m. birželio 14 d. Lietu
va gavo Sovietų Sųjungos ultimatumų, reikalaujantį Vyriausybės at
sistatydinimo, policijos viršininko suėmimo, vidaus reikalų ministe- 

. rio suėmimo, ir nevaržomo Sovietų Sųjungos (karo) pajėgų įsileidimo.
Raudonoji Armija užėmė visų šalį. Po to, liepos 14 d. jie .atliko rin- 

. kimus, rinkimus, kurie nuvedė‘prie nutarimo šių šalį inkorporuoti į
Sovietų Sųjungų.

Balandžio 28 d. Flushing, N.Y.vyko Generalinės Asamblėjos pilnaties 
posėdis. Politinė komisija padarė pranešimų apie tarptautinio bendradar
biavimo politikos srityse metodus. Po to, Belgijos atstovus van Lnngenho- 
ve konstatavo, kad Tautų Sųjungos 1923 m.rugsėjo 28 d. priimtas ’’Genera
linis Aktas” (taikingus ginčų sprendimas, tarptautinis teismas, arbitra
žas) tebėra galioje, tik to akto numatyti vykdymo organai išnyko. Čekos- 

. lovakijos kvislingas Gottlieb kur^štai. šoko ginčytis, ir nukliedėjo apie
Atlanto Paktų ir 1.1.' Jį parėmė kitas kvislingas, Jugoslavijos Mates.-Ki
nietis Ilsu mėgino “šalto vandens užpilti” bolševikų pataikūnam ir nuro
dė, kad Saugumo Taryba nėra tikusi 1 one.iliacijos darpui. Dar pakalbėjus 
Kanados atstovui, Ekvadoro atstovas Viteri-La Fronte, nurodė, kad 1928 m. 
Generalinis Aktas tik patobulino Locurno.susitarimų. Tų aktų pasirašė 23 

-valstybės, gi dabar tik 16 iš tų 23 yra UN nariai, iš kurių 2 nariai turi 
- nuolatines vietas Saugumo Taryboje. Skaičiai skirtumo nedaro, vis dėlto

. trečdalis JTO narių pasirašė tų akt;.
Toliau jis pastebėjo:

< "Kalbant apie tuos,' kurie pasirašė ,.kkt,ų ir kurie nėra United Nations 
nariai, aš turiu suminėti Airijų, Suomijų ir Italijų, kurios trokšta 
įstoti į UN, bot veto neleido, o ryšium su Estija ir Lietuva, kurios 
pasirašė Aktų, šios šiuo metu neveikia kaip nepriklausomos valstybės”.

! AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ

Lietuva JV enciklopedijoj

Tik .dabar pasirodžiusiame JV enciklopedijos (The Americana Annual 
1949) tome yra išspausdinti straipsniai apie Pabaltijo valstybes. 
Su pasitenkinimu tenka konstatuoti teisingos informacijos apie Lie- 
tuvų, nors iš pradžių buvo' parašytas redakcijai panašaus pobūdžio 
straipsnis kaip apie Latvijų. Kad jis buvo pakeistas, nuopelnai pri
klauso Lietuvos konsulo p.Daužvardžio iniciatyvai ir energijai.E.

Lietuva ("TAe Americana Annual 1949”).
Tai labiausiai į' pietus gulinti Baltijos respublika Europos šiaurės 

rytuose - tarp TSRS iš rytų ir Baltijos jūgos iš vakarų. Etnografinės • 
Lietuvos plotas, ■ nustatytas tarptautinėmis sutartimis (Lietuvos-Sovietų 
taikos sutartimi 1920 m»liepos 12 d. ir 1924 m. liepos 30 d. Klaipėdos 
konvencija) apima 34.380 kvadr.mylių. Gyventojų (1939 m.) - apie 4.200.000 
o dabar po karo, okupacijų ir deportacijų sumažėjo iki 3.000.000. Svar
biausi miestai; Vilnius (Vilna,Wilno) - sostinė, Kaunas (Kovno), Klaipėda 
(Memel), Šiauliai (Shavli).

7



- 8 -• . ’

ą3 " Lietuva nuo 1940 m.birželio mėn.,yra svetimos armijos okupuota ir val- 
••did'ma,1 Vadovaudamiesi slaptais nacią-sovietą 1939 m.susitarimais (žiūr.
'‘Nazi-Soviet Relations 1939-1941,4, Department - of State, Washington, D,C., 

-19'48), sovietai•_ 1939 m. spalio mėnu primetė Lietuvai savo armijos įgulas, 
1940 mebirželio mėli.kraštu okupavo ir pašalino jo teisėtu vyriausybę, lie
pos 1 d = paleido teisėtai išrinktą seimą, liepęs 14-15 d. pravedė '’linki
mus”' į marionetini seimą, liepos 21 d. išprievartavo iš jo sovietizacijas 
rezoliuciją, ir, paneigdami tarptautinę teisę bei lįetuvią tauto.s suvere- . 
nines teises, 1940 m.rugpiūčio 3 d. Lietuvą inkorporavo į TSRS. Lietuvią 
tauta pasmerkė šią rezoliuciją ir aneksiją. Jos nepripažįsta J’ungtinės 
Valstybės ir kitos‘vyriausybės. Lietuvos teisėtą vyriausybę ir jos Atsto
vus užsieny pripažįsta J’ungtinės Valstybės bei kitos laisvos valstybės, 
ją tarpe ir Vatikanas. ‘ • •
Vyriausybė.. - Lietuvos teisėta vyriausybė yra užslopinta. J’os diplomat!- ‘ 
nini atstoVai užsieny eina savo pareigas oficialiai (jos. ministeris Va-- 
šingtone yra Povilas Žadeikis), o Lietuvoj pogrindy efektyviai veikla Bend
ras Demokratinis Rezistencijos Sąjūdis su savo vietinės administracijos 
vienetais, teismais, policija ir armijos (partizaną) būriais. - Maskvos 
sukurtas ir vadovaujamas marionetinis režimas svarbiausia susideda iš 
importuotą komunistą. Tokią atvežtu komunistą yra per 200.000. Saugumo 
ir slaptoji policija (M.V.D. ir MGB) yra veik išimtinai rusiška. Sovietą- 
Sąjunga kontroliuoja bei vadovauja susisiekimui ir. transportui. - 
Švietimas. - Mokyklą sistema yra pakeista, pritaikant ją prie Sovietą 
Rusijos sistemos. Lietuvos vadovėliai yra pakeisti sovietiniais, o tau
tiniai dėstomi dalykai - Lenino Stalino doktrinos studijomis. Okupuotoj 
Lietuvoj teisėtą mokyklą ir mokinią skaičius yra mažesnis už buvusios \ 
laisvos Lietuvos (Vilniaus teritoriją įskaitant). 1939 m.buvo 2,730 pra- - 
džios mokyklą su 5.981 mokytoją ir 356.126 mokinią. Buvo taip pat 276 gim
nazijos, progimnazijos ir specialios mokyklos su 3.172 .mokytoją ir 37.461 
mokinią. Du universitetai ir šešios specialios mokyklos su 965 profeso- 
rią ir 7.548 studentą. -
Tikyba. - Sovietą konstitucija’stengiasi sudaryti įspūdį pripažįstanti 
tikėjimo laisvę, Tačiau faktiškai religinės bendruomenės yra persekioja
mos ir degraduotos. Keturi vyskupai ir apie 400 kunigą deportuota į Sibi
rą ir kitas Rusijos dalis ar slapstosi. Tikybos mokymas pašalintas. Ne
priklausomoj Lietuvoj katalikai sudarė-80,5 o/ o visą gyventoją, žydai 
- 7,3 o/u; protestantai bei kalvinistai 9,5 o/o ir graiką ortodoksai 
2,5 o/o, ' .
Finansai. - Lietuvos piniginis vienetas (litas) buvo okupantą paverstas 
į sovietą rublius santykiu 90 k’apeiką už litą. 1948 m.biudžetą sudarė 
Rb- 1.198..000=000, iš kurią Rfc ,418.915.000 buvo skirta TSRS-gai-. Galvai 
tenka apie 400 rublią mokesčią. Laisvos Lietuvos vidutinis biudžetas sie
kė -Lt, 300,000=000. t.y. 100 litą galvai. ..
^cmės ūkis ir pramonė.- Per 76 o/o krašto gyventoją verčiasi žemdirbyste. 
Pirmiau 90 o/o ūKin-Liiu.?. dirbo nuosavą žemę, kuri dabar sovietą valdžios 
yra nacionalizuota. Buvusieji savininkai savivališkai padaryti valstybės 
nuomininkais. Ūkiai buvo sumažinti nuo 12-72 akrą, išdalinti bežemiams 
ir apkrauti konfiskacinio pobūdžio -piniginiais bei natūra-mokesčiais. Tas 
privedė prie bankroto ir tiek naują, tiėk.ršeną ūkią palikimo. 1947 m. per 
40 o/o dirbamos žemės dirvonavo. Sovietinis režimas verčia individuali
nius ūkius pereiti į kolektyvinius (kolchozus ir sovehozus).
Lietuvos pramonė yra įjungta į sovietinę, sistemą.. Visos privatinės įmo
nės nacionalizuotos ir perorganizuotus į -o.. ją gaminiai išvežami..į: Sovietą 
Sąjungą. Sovietinė gamyba dar nepasiekė 50 o/o .-pepriklausomos Lietuvos 
prieškarinės gamybos-, .- "’.'i';.
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Užsienio prekyba. - Prieš li-jį.‘pasaulinį kar ą Lietuvi eksportavo mė- .; 
są, paukštieną ir ją gaminius, pieno produktus, galvijus, vaisius ir 
daržoves, gintaro dirbinius, celiuliozę, popiert ir medžio gaminius, gu
mos išdirbinius, grūdus, žvėrieną,, tekstilę, kailius ir odos prekes. 
1938 m.eksporto.vertė galvai siekė $ 13,30. Jos importu sudarė žemės 
ūkio mašinos, metalai ir rūda,■anglys, dažai, vaistai, auto ir elektros 

‘mašinos, stiklo dirbiniai,‘lokomotyvai, vaisiai,žibalo gaminiai, che- "" •'
mikalai, mokslo įrankiai įr mašinos. 1938.m. importas siekė ė 11,10. gal- *■" 
vai. Dabar nebėra jokios užsienio prekybos.

Lietuva iš viso neteko per II-jį pasaulinį karą ir po 
jo apie per 700.000 savą piliečią (žiūr.“Lithuania Through the Ages“, 
by Dr. A. Šapo lav,. Germany, 1948): deportuota 1940./41 m.į Sibirą apie’ 40,000; 
1941 m.r’Įopatrįayo į Vokietiją 50.000; 1941/44 m. deportuoti į Vokietijos 
darbą stovyklas 108.000; 1941/44 m. deportuota į vokiečiu koncentracijos 
stovyklas bei kalėjimus 32.000, iš kurią 14.840 žuvo; 1941/44 m.nucią ‘ 
nužudyta 300.000; 1944/47 m. deportuota į Sibirą 150.000; 1945/47 m.re- 
patriavo-į Lenkiją 100.000. Deportacija į Sibiru tebesitęsia po 2000-3000 
per- mėnesį. Per 70.000 lietuvią dabar gyvena tremtiniu stovyklose Vokie-1- 
tijoj. ‘ ■ . ■ ;

Petras P.D a u ž v a r ’d i s
Lietuvos Konsulas., Chicago, Ill.

.. ., ■ *

Latvija (“The Americana Animal 1949“)
Pirmiau imperinės Rusijos. Baltijos provinciją dalis, Latvija 1918 m. ' 
lapkf.18 d. buvo paskelbtą nepriklausome respubliką.: 1940 m. Sovietą vy
riausybė -panaudojo/spaudimą paveikti Latvijos1 vyriausybei, .ir 1940 m. 1 
rugpą-5 d, Latviją -' žinomu sovietiniu pseudodemokratiniu' būdu;-’ tapo Lat
vijos socialistine tarybine respublika, kaip 15-ji .TSRS respublika. Šią . 
veiksmą Jungtinės Valstybės nepripažino, Latvija siunčia po vieną utsto-' ' 
vą nuo 300.000 savo gyventoją į TSRS Sąjunginę Tarybą. Maskvoj ir 25 atsto
vus į.Taątybįą Tarybą. Tarybinės Latvijos pilietis yra drauge ir TSRS 
pilietis, ir jam privalomi visi įstatymai, TSRS Aukščiausios Tarybos pri
imti. Tačiau tarybinė Latvija kas ketveri metai renka savo valdžią, ku
rios viršūnėj yra- vieną rūmą Aukščiausioji taryba; atstovą į ją renkama 
po-vioną nuo 150.000 gyventoją.
Plotas ir gyventojai. - Plotas; 25.662 kv.mylią; gyventoją vertinama 
(1944). 1.971,000. Sostinės Rygos gyventoją skaičius 1944 m.buvo verti
namas 385.000. Kiti didesni , miestąif pagal 1935'm. surašymą; Liepo jus . 
(Libau) 57.098, Daugaupilis (Dvip.sk/ 451.60, Jelgava -(Mitau) 80•,099,' .
Ventspilis (Mindau) 15.671. Pagal 1935 m. Surašymą tikybinis: pasiskirs-v 
tymas toks; liuteroną 1.076.641, Romos kataliką 476.963, graiką orto
doksą 174.389.
Švietimas ir socialinė apsauga. - pagal sovietą šaltinius 1948 m.moki
ntą 'buvo 290.000, arba 50.000 daugiau, kaip prieš II-jį pasaulinį karą. 
Pagal sovietą .įstaigą teigimus kiekvienas mokyklinių amžiaur vaikas lan
ko.kurią nors mokyklą.,Iki 1948 m.buvo įsteigtas 54 sanatorijos bei 35 
poilsio namai ir per 70.000 dirbančiąją jais pasinaudojo valstybinio so
cialinio draudimo sąskaita. 
Ūkis.- Latvija svarbiausia yra žemės ūkio kraštas. Jos svarbiausias au
ginamos kultūros yra bulvės, rugiai, miežiai Irlinai. Taip pat yra nemaža 
gyvulininkystė ir pienininkystė. 1939 m.jos svarbiausi eksporto objektai 
buvo medis (28 0/0 Latvijos ploto sudaro miškai), sviestas ir linai, eu
ristiniais laikais Latvija buvo vienas iš labiausiai industrializuotą 
Rusijos rajoną, prieš pirmąjį pasaulinį karą 17 0/0 krašto -gyventoją
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dirbo pramonėj. Mažytė Latvija, kaip-nepriklausoma valstybė tegalėjo duo
ti darbo pramonėj 3,5 o/o savu gyventoją. Dabar sovietinė vyriausybė da
ro didelius dalykus iš šito Latvijos atsilikimo buržuaziniais laikais ir 
didžiuojasi tuo dideliu progresu, kurį. Latvija padariusi tapusi socia
listine.
TSRS ketvirtasis penlchečio planas (1946-50 m.) paskyrė Rb, 2.050.000.000 
Latvijos kapitalinėms investicijoms. Tarp kitu dalyku pagal planu sie
kiama pagaminti 20.000 to. žuvies, 1.660.000 poru batu, 900.000 langu 
stiklo, 1.700.000 dekalitru alkoholio ir 4,500,000 kūb.metru kirsto me
džio. Sparčiai statomos įmonės durpėms kasti, elektrinės, sausieji do
kai, cbmento, superfosfato fabrikai ir kitos įmonės. Vagonu statyba, cą- 
ristiniais laikais buvusi žymiausia Latvijos pramonės šaka, dabar atgai
vinama. Tiesiami antrieji bėgiai Maskvos-Rygos geležinkelio linijai.
1946 m.veikė apie 13.000 įmonių. Radio stotis '’Sovietinė Latvija”, baigta 
1946 m., yra viena iš galingiausiu stočių TSRS, nes ji skirta klausyti 
Europai ir SS-gai. Planas taip pat pramato didelį padidėjimu pieno ir 
mėsos gamybos. Žemės ūkiui padedamu, importuojant iš TSRS 85,000 to, tru- 
šu ir šimtus traktorių bei kitu žemės ūkio mašinų.
Dar nepravesta pilno masto kolektivizacija, nes, be abejo, daug latviu 
dar neapsiprato su naujaisiais didžiais socialiniais pakitimais. Iš 1948 m 
išrinktu 26.939 atstovu į miesto, kaimo j#* apskrities tarybas komunistu 

'tebuvo 18,3 o/o. Po Lietuvos tai kraštas su silpniausia kompartija SS-goj.
Visos įmonės nacionalizuotos, bet’žemės ūkis nėra sukoloktyvintas, nors 
ta kryptimi daromi palaipsniai mėginimai. vPravedąs žemės reformų, kai 
buvo įkurta sovietinė respublika, 70.000 žemdirbiu gavo ūkius. Bet nė vie
nas ūkis nėra didesnis, kaip ?4 akrai. Leidžiama smulkioji privatinė pre
kyba, Rygoj iš 700 parduotuviu 25-30 o/o yra privačios. Tačiau parduotu- ’ 
viu laikytojai negali naudotis samdomu darbu. Namai ir butai su per 200 m. 
gyvejiamojo ploto buvo perimti valstybės. Bet pastatau mažesnės apimties - 
jie sudaro per 50 o/o visu trobesiu pasilieka privačiose rankose. Yra duo
menų apie tam tikru požeminę rezistencijų sovietiniam režimui,

•' Stanley .',/,P age
Department of History, .City College, 

New York

x

New York Times 1949,^.5.13 pranešė, kad Pabaltijo egzilininkai panaujino 
savo prašymus JTO įteikdami Dr.Ewattui memorandumu, kuriame kaltina Sovie
tu Sęjungu del genocido. Laikraštis pastebi, kad JV tebepripažįsta šių 
valstybių atstovybes. Bet. pagal JTO nuostatus memorandurnas traktuojamas .■ 
kaip nevyriausybinis pranešimas. Nebūsiu imtasi jokios akcijos, jei kuri 
delegacija nenuspręs jos iškelti savo vardu.
New York Herald Tribune 1949.5.13 primena taip pat memorandumo turinį,’
Washington Evening Star 1949.5.14; referuoja memorandumo turinį ir pri
mena, kad ir praeityje JTO gavo iš Pabaltijo tremties organizacijų daug 
panašiu atsišaukimu- iTie laikomi kaip pranešimai iš nevyriausybiniu šal
tiniu.
The Catholic Review 1949*6.6.deda daugiau kaip 100 šilučiu pasikalbėji
mu su vysk.V.Brizgiu. Kalbama apie kunigu ir vyskupu deportacijas iš Lie
tuvos ir apie paties vyskupo personalijas.
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ŠV’ĮŽECARŲ SPAUDOJE

• - BZtietinės mintys yakarietinėSG galyose

Dėmesio verta "Neue Internationale Bibiliothek", kurios centras yra 
Švedijoj. Tos bibliotekos pirmas veikalas buvo "’.farnung vor;Friedens- 
optimismus”, parašytas Gunnar M y r d a 1, švedo, sovietu simpatiko da
bar aukšto pareigūno ekonominėje sekcijoje JTO, turinčio ten jj atitin
kančius patarėjus. Antras tos serijos yra "Eurdp&ische Revolution”, pir
miausia išleistas švediškai, paskiau vokiškai Šveicarijoj "Europa Verlag" 
Ziiriche 1945 (girdėti, leidžiamas taip pat angliškai). Jo autorius yra 
Dr.S t e p h a n Szende, Vengrijos žydas.- Abudu veikalai yra gi
miniški. Abudu taikomi paveikti opinijai tu5 kurie pasaulį tvarko. MClsu 
akimis, abudu yra probolševikiški, tačiau bolševikiškas tendencijas nori 
užmaskuoti tariamu susirūpinimu dėl viso pasaulio likimo, ieškodami na’.'ju 
pagrindu valstybiniam gyvenimui ir tarpvalstybiniam santykiam.

Szende knyga yra nukreipta a) prieš tautines valstybes, b J. prieš tau
tai apsisprendimo teisę, c) prieš visas 1918-20 metais Rytu Europoje* susi
kūrusias valstybes, d) prieš Pabaltijo valstybes, kurios atsiradusios 
be gyventoją valios, tik vokiečiu ginklę dėka, o) ji pasisako už tauti
niu problemą tobulu išsprendimu sovietiniu pavyzdžiu, f) už Sovietu Są
jungą, kurioj tautiniai ir žmogiškieji interesai apsaugoti taip kaip 
Šveicarijoj ir Jungtinėse Valstybėse, f) už nutautintę valstybę.

Šitos rūšies knygos skirtos paveikti Vakarę galvojimui sovietam pagei
daujama linkme. Kad paaiškėtę, kokiais argumentais norima prieiti prie 
vakarietinio žmogaus ir jį laimėti savo tendencijom, kokius faktus ir 
-kaip iškraipytus pristato nesiorientuojančiam skaitytojui, kaip sovietinės 
sistemos antihumaniškumę stengiasi sušukti ir užtušuoti, - duodame il
gesnes Szende knygos ištraukas atskirais klausimais. Šita* argumentacija" 
nors paleista pirmaisiais po karo metais randa kai kada naivaus pritarimo 
ir aukštę vakariečiu intelektualu tarpe ir su ja neretai tenka susidurti 
pavergtosiom tautom ginant savo interesus.

§2Yi22^_§§-j22S212_^£2t22_22I3_22£2_252i?2^2_?22_22X2_^2įį221
- "Rusifikacijos procesas" eina ranka į rankę su urbanizacija ir indus-

tralizacija, ir jį remia sovietinės valstybės augę ūkiniai ir politiniai 
laimėjimai. Prievarta, kurię^sovietinė valstybė vartoja tam, kad n*-rašus 
paverstu rusais, yra daug maždsnė nei prievartinės priemonės, kurias var
toja kitos valstybės prieš ju mažumu kalbas. Ir vis dėlto čia kalbu su
vienodėjimo procesas eina sparčiau nei kur kitur, nes^sovietę piliečiai 
patys_yra apsisprendę_įsijungti_į_rus^_kaĮbos_bendruomon§_{Į_E>\ Kad• 
valstybė šitę procesu tam tikrom kūltūrinėm~politinėm priemonėm remia, ži
noma, negali būti paneigta. Visose sovietinėse mokyklose rusę kalba jau 
nuo daugelio metę*yra mokomasis objektas. Tačiau reikia abejoti, kad So
vietu Sęjungos piliečiai nerusai čia įsižiūrėtu j U asmeniniu ar tautiniu 
teisiu esminį susiaurinimu"' (277 p.). .

"Naujojoj istorijoj socialinė aplinka tik USA ir Sovietu Sąjungoje di
desnes žmonię grupeę įgalino savu noru (E.), atsisakyti nuo gimtosios kal
bos" (279p.).

- TS3j£_22sisprendimas_2_ut2Pįją! -
"Tautu apsisprendimo teisė, kaip visu tautę teisė turėti nuosavas " 

suverenines valstybes, yra teisingas ir taurus principas, bet jis turi 
tik vienę kliaudį:.nei Europoj nei greičiausiai už Europos ribę jis nėra 
įvykdomas. Tautę ir nacionalizmo problemos su ligšioliniais įsivaizdavi
mais ir jausminėm vertybėm, susijusiom su tautę suvokimu reikalauti sau 
nacionaliniu valst’ybiu, su kuriomis identifikuojamos politinio, taisi- 
nio, ūkinio ir socialinio gyvenimo problemos, negali būti išspręstos tau-
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tiškai diferencijuotu valstybių rėmuose!,* (335 p. ) „ 
2Slj££_£Įbos_neaiškiosJ

’’Srityje, kurię riboja šiaurėje Rytę jūra ir Suomiu įlanka, rytuose 
maždaug linija nuo Leningrado Odesos link, pietuose Juodoji jūra ir Vi
duržemio jūra’, vakaruose linija nuo Stetino link Venecijos ir Adrijos, 
yra negalima_pravesti_>tautines_ribas (J E.) Tačiau šitoje srityje gyveno 
laikotarpyje’’tarp_dvieję-karę_ūpio-120 milijonu žmonių, vadinas, tiek pat 
kaip Anglijoj, Olandijoj, Belgijoj, Prancūzijoj, Ispanijoj, Portugalijoj 
drauge arba kaip visoje vakaru Europoje” (339 p.).

Mažosios valstybės_kaltos_dėl_taikos_suirimo!
’’Šioje srityje buvo pravestos sienos ir sukurta 12-nauję valstybių. 

Buvo atsižvelgta į tautę apsisprendimo teise, į neįvykdomu principu ir 
galutinis to rezultatas nacionaliniu politiniu atžvilgiu buvo chaotinė 
padėtis, kuri kliudė susidaryti Europos solidarumo jausmus. Tautę apsis
prendimo teisė sukūrė nauję valstybinę tvarkę., kurioje mažos ir vidutiniš
kos valstybės paliko nepastovios ir nekonsoliduotos. Tautihė neapykanta, 
kuri prieš 1918 metus, prieš paskelbiant ir praktiškai vykdant tautinio 
apsisprendimo teisę, niekados nebuvo pasireiškusi su tokiu intensyvumu, 
apnuodijo valstybinį ir socialinį gyveninę 120 milijonę žmonię. Niekad 
nenurimo revanšo šauksmas. Pavydas ir nepasitikėjimas apvaldė politinį 
ir ūkinį gyveninę .visę valstybię tarp Vokietijos ir Rusijos. Aliansai ir 
sutartys buvo sudarinėjamos masiškai vienas su kitu ir vienas prieš kitę, 
bet visos jos buvo lydimos ir grindžiamos neapykantos, baimės ir pavydo 
kaimynę atžvilgiu. Karo baimė ir ruošimasis karui kliudė visam Europos gy- 
ventoję trečdaliui kurti ję socialinį ir ūkinį gyveninę ant solidžię pa- 
grindę. Dvylikoje nepastovię valstybię buvo suskaldyta 120 milijonę gyven- 
toję tarp Rusijos ir Vokietijos didžięję politikę. Jos bu^o per silpnos 
ir dezorganizuotos, kad jos galėtę išsilaikyti ir virto didžięję kaimynę 
ekspansijos aukom, kai išmušė valanda”.

Zstorini2_p^rind2_ęgzistU2tį_šiek_tįek_turi_Lenl ja,

- ’’Bolševikai priėmė tautę apsisprendimo principę, nes revoliucinėje ko
voje'jis pasirodė kaip aštrus ginklas prieš carę centralizuota valstybę ir 
paskesnes didžiai“usdę tendencijas. Bematant įsigalėjo padėtis, kad visi, 
kurie vienas. prieš kitę su ginklu, rankoje kovojo, rėmės-i tautę apsispren
dimo, teise. Padedant reguliariai ir nereguliariai vokiečię kariuomenei 
atsirado nepriklausomos respublikos - Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva, 
ir padedant laimėtojam aliantom atsirado Lenkijos respublika pagal vaka
rines sovietę valstybės ribas.” . .

’’Suomija ir Lenkija buvo specialūs kazusai. Abudu kraštai jau caro vals
tybės rėmuose turėjo autonomines teises. Suomijos politinis savarankišku
mas jau prieš 1914 m.buvo palyginti platus. Tik 100 metę šalis buvo sujung
ta su Rusija ir šio trumpo šimtmečio nepakako, kad būtę paraližiuoti šio 
krašto asmeniniai, ūkiniai ir dvasiniai ryšiai su Švedija. Stipri ir socia
linių ekonominiu atžvilgiu vyraujant švedę mažuma Suomijoj giminystės ir 
tradiciję ryšiais buvo taip artimai susieta su Švedija, tad Suomija niekę-', 
dos nebuvo virtus, išskyrus politinę prasmę, carę valstybės dalimi, ir tarp 
lankę buvo gyva intensyvi valstybinė sęmonė, kuri liko, gyva ir aktyvi ne 
tik aukštuomenėje, bet ir plačiose masėse dėka katalikybės, besiskirian
čios nuo ortodoksijos.
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- Daug silpnesni pagrindai buvo trijų naujų Baltijos valstybių, iš 
kurių nei Estija nei Latvija negalėjo atsiremti istorinėm tradicijom. 
Niekados istorijoje jodvi nebuvo savarankiškos valstybės; nebuvo nei ūki
niu nei kultūrinių argumentų, kurie paremtų jų valstybinį, nepriklausomu
mų. KcJ-binis argumentas buvo taip, pat silpnesnis nei kitur. Tiesa, kai
mų gyventojai kalbėjo senosiom baltiškom kalbom, bet miestuose, mokyklo
se ir ūkiniame gyvenime vyravo vokiečių ar rusų kalba, iš dalies švedų 
ir suomių. Tik 50 metų prieš 1914 metus išaugo latvių ir estų kalbos iki 
kultūrinių - literatūrinių kalbų. Mažas tautiškai nusiteikusių intelektu
alų ratas stengėsi, išauginti estiškų ir latviškų nacionalizmų, bet ligi 
1914 m. jis tegalėjo pareikšti- tik labai nedidelius laimėjimus. .

^22£ikįąuso^bė_be_gyvento  jų_yalios!

.lliantai rėmė visus tautinius sųjudžius, kurie siekė atsiskirti nuo 
rusų revoliucijos, Mąži_estįi'_Įatyių_ir_įietuyi^_nącionąĮistų_Įntelek- 
tuąį^_sluoksniąi1_žinoma^~nęgąlėjo2nlekada2|rodytii2&ŠŠl^_522iŠ_35dgū- 
?il!?2£lZį2Ūtinių_nepriHauš^ų~yaĮši;ybių722į221ąidaot£_nŪ22Rūšijos_į_su 

tūosę2yrą_ąiskiąilšavo_nūomong_pasIsakg_dėl2naūjį~vaįštybiiĮ T .’E.) Bal- 
tiškošios-vaištybės-būvo"šūkurtoš7 neš stiprus"antibolsevikinis sųjūdis .

* Anglijoj ir Prancūzijęj norėjo sudaryti '’cordon sanitaire” prieš bolše
vizmų ir prie Balti jos-jūrų” (340 p.). .f

. - §2vi2i21_į2i?ėjo_išskird^i_socialinias_ interesus^nuo.
* - tautinės_nepriklajisomybės . ..
’’Tose srityse, kur aliantų parama dėl geografinių priežaščių nebuvo 

pakankama, sovietų kariuomenė sukliudė bet kuriuos tautinio atsisljyrimo 
veiksmus. Bolševikai Sėkmingai veikė Ukrainoj, kur tautiniai šūkiai buvo 
panaudoti nacionalinėm grupėm suskaldyti. Jie laimėjo Gruzij’oj ir Arme-”

• nijoj, bet jie buvo,apveikti Suomijoj ir Lenkijoj”. . •
Kovoje prieš atsiskyrimo tendencijas sovietinei vyriausybei minėtais 

atvejais pasisekė dėl to, kad antirevoliuciniai nacionalistai rėmėsi 
užsienine parama ir savame' krašte pasiturinčiaisiais luomais. Ukrainos 
nacionalistai rėmėsi pirmiausia vokiečių parama kovoje prieš, revoliucijų, 
o paskiau lenkų durtuvais, Bolševikam pasisekė sukliudyti, kad socialiniai 
revoliuciniai reikalavimai nebūtų sujungti Su tautinės nepriklausomybės 
reikalavimais, ir plačiosios nerusų masės įžiūrėjo Sovietinėje revoliuci
joje ne centralizuotosios: caro valstybės įpėdinį., bet naujų visuomeninę - 
tgarkų, . duodančių laisvų vargšui ir pavergtajam. Tarp raudonosios armijos 
pergalė prieš separatistus Ukrainoj, Gruzijoj, Armėnijoj, Dono kazokų ir 
Kaukazo respublikose buvo sykiu ‘ir bežemių kaimo gyventojų bei pramonės 
‘darbininkų laimėjimas prieš intelektualus bei savininkų luomų. Kaip ap
sisprendimo evangelijos skelbėjai bolševikai nebuvo menkesni nacionalis
tai už kitus, bet jie mokėjo nacionalistinius jausmus ;apramdytir arija-,nu
veikti pagal tai, ar jie revoliucinu tvarkų stiprino ar silpninoi Sovie
tinė vyriausybė davė kaimo vargšam žemės ir pažadėjo jiem taikų - jei 
apsisprendžiančios tautos pasiliks sovietinės valstybės rėmuose” ‘(342-343p

/ ;■ Lįctuya_be._jokių_tautinių_ąien^.’ . ,
-•’Gyventojų’surašymas Lietuvejer1930 m. (tokio nebuvo, surašymas 1923 m. 

(E.), kuriuos imam mūsų apskaitymų-pagrindan, mažumų, ypatingai rusų ir 
vokiečių pažynimas kaip nepatikimas, ir suklastotas lietuvių naudai (345.), 
Lietuvoje 1930 (1923 .’ E.) m.viso gyventojų 2.028.971, njfižumų viso: 
327.108 -15,8 o/o. Mažumos:- vokiečių 1,4, lenkų 3,3, žydų 7,8, rusų 2,5,
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gūdy. 0,2, latvių 0,7, kitų Ql. Čia skaitoma be vadinamo Klaipėdos krašto, 
kuriame 141,000 buvo išimtinai vokiečiai. Jei priskirsim Klaipėdos kraš
tu prie Lietuvos, kas mums rodos šiuo atveju teisinga, tai gausim 21,6 o/o, 
t.y. apie 460.000 mažumu. (346-7 p.).

Maža lietuviu tauta turėjo daugiau kaip 100.000 lietuviu už savo valsty
bės ribų. Nėra jokių nacionaliniu požiūriu tiksliu sienai (353 p.). •

"Dėl to Europoje nėra
1. jokių tiksliu tautiniu sienų ir
2. dėl. to neturi būti tokių valstybių, kurios leidžia savo pi-

lieci;im tautinius skirtumus ir vienų dalį, paverčia valstybine 
tautybe, vadinas, valdančiųjų tautybe,, kitų mažumų tautybėm^ 
vadinas, valdomosiom tautybėm" (374 p.) • -

Šalin ujDsis£rendimo_principai_ir tautinės_yalstybėsi -
"Bet kuris valstybių sienų pertvarkymas Europoje turės būti pagrįstas 

didžiųjų karų laimėjusių valstybių jėgos ar susitarimo sprendimu. Atsi
žvelgiant į dabartines politines ir psichologines -prielaidas yra neiš- z 
vengiama, kad būtų atstatytos tos valstybės, kurias panaikino ar sunai
kino nacionalsocialistinis karas. Bet mum rodos neišvengiama-,, kad taikos 
sutartys ir nauja tarpvalstybinė organizacija aiškiai pasisakytų, kad Eu
ropos valstybinis susitvarkymas remsis jau nebe apsisprendimo teisės prin
cipu, ne tautinės valstybės principu ir ne tautinių valstybių tautlniusu- 
verenumu, kad nauja valstybių santvarka bus pripažinta ir kodifikuo.ta tei
sėta ne tautine". (374 p.).

Tautinės valstybės mano, kad jų egzistencija geriausiai yra apsaugota 
piliečių kalbos vieningumu, .kr tai nėra naivaus pobūdžio prietaras, kaip 
yra buvus naivus prietaras, kada buvo galvojama, jog valstybinė egzisten
cija tiesiogiai priklauso nuo to, ar piliečiai’yra religiškai vieningi.aę 
ne?(377 p. j .: - r

Trys pavyzdžiai: Šveicarija, Jungtinės Valstybės ir Sovietų Sųjunga 
(386 p.). T ' -

* Zy£2S_ia£2ilai_£2sifikacijai

"Sovietų Sa,jungoje tikrai vyrauja rusų kalba, bet ir sovietinė valšty^ 
bė-į_sayo_piliečius 2£2^noka_^ kurių JiQ s22£22Į?a”a£-aššiIma2 jiem
2£įmcsti_svetimų_kaibų (! E.) Sovietinė valstybė kilniadvasiškai globoja 
nacionalineš-kūltūraš-ir ypatybes, nepaisydama kalbinės grupės-didumo. 
Ir mažiausias kalbinės grupės gali tikėtis valstybės paramos ir toleran
cijos. Sovietinė valstybinė pritaria visiem tradiciniam papročiam, kiek 
jie suderinami su bendraisiais politiniais ir .ūkiniais valstybės pagrin
dais. Vykdydama centrinių įstaigų įstatymus ir potvarkius,, sovietinė vy
riausybė visados atsižvelgia į palieči:unų gyventojų pobūdį-ir specialiai 
sųlygas. Kad vyriausybė reikalauja, idant nacionaliniai prietarai ir per
sonų papročiai nekliudytų valstybės pripažintų reikalavimų, tai nėra jokia 
sovietinės-vyriausybės ypatybė. Demokratinės valstybės panašiose aplinky
bėse turi taip pat reikalauti, kad tautiniai ypatumai ir kultūriniai įsi
vaizdavimai nesprogdintų valstybės rėmų. Sovietinės vyriausybės elgesys 
skiriasi ne iš esmės nesiskiria, o gal būt tik pavartojamų metodų griežtu
mu. \ \ -

Mokslo ir literatūros kiekvienas sovietinis pilifetis gali imtis bet kuria 
kalba, savaime suprantama tik valstybės leistose' ribdse. Šitos ribos gali 
būti dažnai siauros, bet jos.niekados nesiaurinamos vardan nacionalinių 
priežasčių ąr-nacionalistinių sumetimų. Suvfr žymai yra rezultatas-visus 
piliečius lygiai įpareigojančios socialinės ir ūkinės doktrinos, kuria yra 
sukurta sovietinė*valstybė, irdėl to net siauriausios ribos mokslinei ar 
literatūrinei veiklai niekados' negali būti laikomos nacionaline priespauda.
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Šveicarija arba kitos valstybės..
_ ir ne pr i e š t ar a ud amo s (.’ E.) mokosi rūsį kalbos, nes jos 

su kalbų laiko jau ne valdančios tautos kalba, bet savaime^ suprantama ir 
išvengiama susižinojimo priemonė tarp įvairiu Sovietinių piliečių kalbi-

Rusų kalbos mokymas valstybės yre. remiamas visom priemonėm.;. Bet ir šiuo' 
■ atveju sovietinė valstybė elgiasi ne'kitaip ir nemažiau demokratiškai kaip 

pvz., U.S.A., Šveicarija arba kitos valstybės... Sovietų Sųjungoje ne rusų 
' tautos mielai 

rus 
neišvengiama 
nių grupių. Mokėti bendrai pripažintų susižinojimo kalbų yra asmeninė pir
menybė, kaip švedų darbininkui ar tarnautojui atrodo yra pirmenybė supras
ti ir kalbėti angliškai arba vokiškai. Šitokiu natūraliu būdu plečiamas 
kelias rusų kalbai metai iš metų.”

■- ^91i22i:i2į22_Y2į2įZkės_ideaĮas. -
"Sovietų Sųjungoje valstybinė sųmonė, jausmas, kad visos tautybės lygios 

prieš partijų ir vyriausybę, nustelbė senųjų tautinę ^sųmonę. Nutautinta, 
nuo tautos atsipalaidavusi,’ betautė valstybė sovietinio piliečio akyse 
stovi aukščiau kaip tautinė bendruomenė. Tuo nesakoma, kad visai paneigia
mas ir atmetamas dalyvavimas nacionalinėj kalbinėj ir kultūrinėj bendruomen 
nėj. Priešingai: pagal naujų vertybių pertvarkymų sovietinis pilietis yra 
įgalintas būti geras sovietinis pilietis ir sykiu, pvz., armėnas...”

"Sovietinis patriotizmas yra atsipalaidavęs nuo bet kokių nacionalinių 
atributų panašiai kaip šveicarų ar amerikiečių patriotizmas, Sovietų pilie
tis, šveicaras, amerikonas pripažįsta ir brangina savo valstybes, savo valia 
paklūsta jų įstatymam, auklėjimo idealam ir elgesio schemom”.

"Bendros valstybės, t.y. politinės ir teisinės tvarkos ir jos institu
cijų pripažinimas nereiškia, kad valstybė būtų pripažįstama ir vertinama 
tokia,, kokia ji yra. Gali būti išdidus amerikonas, geras sovietinis pilie
tis ir ištikimas šveicaras ir Yis_dėį_tojsiekti_įstatymųi įnstitucįjųr tei-

"USA, Šveicarijos, Sovietų Sųjungos pavyzdžiai rodo, kad ypatinga, tau
tinių prieštaravimų problema įvairiais keliais ir nepriklausomai nuo ūki
nės ir politinės krašto struktūros gali būti išspręsta, jei tik bus atsi
traukta nuo tautinės valstybės pagrindo."

"Jei Europa po šio karo vėl turi apsistatyti, naujų valstybinę sistemų 
sukurti ir tarpvalstybinį saugumų, taikų bei socialinį teisingumų laimėti, 
tai Europa turi atsipalaiduoti nuo nacionalinės neapykantos balasto, na
cionalinio persakiojimo ir karinio naikinimo" (3945 p.).

"Tautinis Europos kontinento susiskaldymas turi būti nugalėtas, tik kada 
Europos tautos galės susikurti naujų, geresnę ūkinę, socialinę, politinę 
santvarkų". .

x
Bas.Nuchrichten 49.5.20 pirmame pusi.įsidėjo paveikslų ir trumpų aprašymų, 
kaip DP Stuttgarte demonstravo prieš deportuotųjų naikinimų Sov.S-goje.«
Bas.Nachrichten 49.5.24 rašo per 80 eilučių apie trečių deportacijų ban- 
gų iŠ Pabaltijo, Remiasi buv.estų prezid.Rei pareiškimu. Pažymi, kad pasi
priešinimas tebėra nepalaužtas.
Schaffhausen Nachrichten 1949.5.8 įsidėjo'vedamųjų apie Sovietų ’’žmoniš
kumų'’,. kuriame įduodamas iš ELTos biuletenio Abakumovo instrukcijos verti
mas .
Schaffhauser Nachrichten 1949._4.19 įsidėjo to. paties autoriaus iš ELTos 
pateiktos medžiagos vėl vedamųjų apie partizaninį judėjimų Lietuvoj, Baž
nyčios persekiojimų, genocidų. , . ...
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1949,5.24 cituoja plačias ištraukas Bęltijos kraštu klausimu iš 
"IzVeštiję” ir iš ”Sydsvenska Dagbladet".*

"Izvestiję" korespondentas iš Estijos salę Baltijos jūroje praneša 
apie labai gyvę žveję judėjimu Estijos pakraščiuose. Uostai pilni laivę. 
Sovietinis žvejybos insthtutas suorganizavo ekspediciją tyrinėti Balti
jos jūrę žuvingumui, įsteigė pajūryje stebėjimo punktus. Tyrinėjimam pa
naudojami ir lėktuvai, hidroakustiniai aparatai ir t.t. Salosi rūksta 
pramonės kaminai, Saarema saloj 11 kolchozu. Kuressar. mieste veikia žuvę 
perdirbimo, baldai, odos ir kt.fabrikai., Jugurache laužiamas akmuo, ir ga
benamas į Suomiu Kareliję. Didelė statyba taip pat Rygos įlankos angoje 
Kichnu saloje ir Hiuma bei Saarema salose*

^..Sydsvenska Dagbladet, paminėjęs paskutines deportacijas, pastebi; 
'•Klaikus Kremliaus cinizmas jo santykiuose su Baltijos tautom ypatingai 
yra ryškus fone Atlanto pakto, kurį Stalinas pasirašė karo metu ir kuria-

••• me Rooseveltas -ir Chhrchillis 1941 m. sugpiūčio mėn. paskelbė, kad jie 
nenorį jokię teritorinię"pakeitimę, kurie nebūtu suderinti su paliečiam^ 
tautai laisvai pareikšta valia; Sitę pažiurę ir pats Stalinas daug sykię

■ pareiškė, tarp kitko 1942 ęi.’gegužės 1 d. įsakyme į rusę kariuomenę: '’Drau
gai} Mes kovojame, dėl savo šalies, dėl teisingumo ir laisvės. Mos nesie
kiame prisisavinti svetimas žemes ar svetimas tautas pavergti.”

'•Anapus geležinės uždangos trys Baltijos tautos pasmerktos išnaikinti. 
Tai yra karti tiesa. Kremlius. reikale uja šitos aukos, kad būtę įvykdytas 
Stalino pažadas prie Lenino karsto; ' Bo riėty.. Sęjungę nuolatos didinti ir /

• stiprinti!” Rooseveltas kitados pasakė ^iėtuvię/delegacijai: ’’Visai nerei
kia kalbėt i apie Lietuvos mažumę, nes ir mažiausia tauta turi tę pačię 
teisę kaip ir didžiosios į nepilklau>c^,b s palaimę! •••;

• . ,v "Pasielgimas su Baltijos kraštais dėl. ta yra tiek pat didelė gėdos dė
mė-20 "amžiaus Istorijoje kaip ir.,iik?.mm, ištikęs svarbius rytinius kraš
tus. ” ■

’■NgJĮgzZUręhęr^Zeitung -19-49 .;5.19 perduot’--. •■vjdę lai-kraščię informacijas apie 
naujas deportacijas iš Baltijos krašt- Jus vad ina trečięja deportaciję 
banga, iš visę triję kraštię. esę išvežta 50.000. išvežamieji esę telkiami 
ne konclageriuos, o tolimose Sibiro srityse be teisės kada nors grįžti.

/Darbas - daugiausia miškę darbai. Deportaciję priežastis - -noras pasku
binti kolektyvizaciję. Rygos radijas pranešė, kad 30 o/o ūkię jau pavers
ta kolchozais. ■ ~ *' .-
Basler .Nachričhten 1949.4.29 jau aliarmavo: "Komunistai naikina baltę 
tautas!”" Ję.korespondentas iš l'opcnhagoš rašė: "Joks kraštas nėra taip 
hermetiškai geležinės uždangos atidalytas kaip Baltijos kraštai.” Jie ru
sinami, gyventojai deportuojami. Estijoj likę tik 800.000 gyventoję, 100. 
000 pabėgę į vakarus, 200.000 deportuoti į Rusiję. Likę priversti dirbti 
anglies'ir estiškojo akmens kasyklose, prie kurię įrengti lageriai. Nuo 
pajūrio gyventojai iškelti. Tik Tęline ir Pernu estai gali gyventi. Tortu 
pusiau rusiškas, pusiau' estiškas. Estę kompartijoj esę 15.000 rusę ir 3500 
estę. Vokiečię grįžtę kareiviai k vo 23-25 d. tarp Knibiševo ir Smolensko 
pastebėję 28 traukinius šu deportuotaisiais. Kolchozam organizuoti Latvi
joj buvo panaudotos 3 divizijos kariuomenės. Kovo 27-31 d. pastebėti 7 
traukiniai su deportuojamais, daugiausia moterim, seniais, vaikais tarp 
Kalinino ir Lietuvės Brastos kovo 22 d. Vilniaus stoty 50-60 vagonę trau-. 
kinys buvo pilnas lietuvię, kurie šaukėsi pagalbosr 4
Der Freie Riitier, dienraštis,_ 1949 ^4.5 vedamajame "Reportucijos, badas ir 
partižanai”§Hltikume rašė, kad Rygoj latviškai jau nebekalbama. Pereitę metę 
gruodžio mėn.deportacijos iš Lietuvos paėmė 200.000, iš Estijos 200.000, 
iš Latvijos taip pat apie 200^.000 gyvento j ę. Apie Rygę yra internuotęję
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lageriai. Juose apie 20.000 latviu. 12-17 metę amžiaus. Jie miršta iš 
bado. .VokieSię belaisviai geriau maitinami. Latviu SS legiono kariai nu
teisti. 10-15 mėty, ir išsiųsti į. Sibirę. Užėmę Lntviję rusai įsakė suneš
ti .drabužius, palikdami moterim dvi poras, vyram vienę draįužię eilę; 
latvię šeimom buvo palikta po vienę kambarį, ūkininkam po vienę arklį.

' Po valiutos reformos 1947 m.gruodžio m. kainos buvo tokios; duonos klg 
2,90 rb, kiaušinis 1,50 - 2,50 rb., bulvię klg - 1 rb, bonka degtinės 
20 rb, cukraus klg "- 12 rb, sviesto klg - 60, kostiumas 600 rb. Atlygi* 
nimai; fabriko darbininkas - 400-450, darbininkė 300-350. Latviu partiza
nai vadinami '’miško broliais'1, Lietuvos ’’geležiniu vilku”? Sovietai Lie
tuvoj partizanę priskaito 42.000, Latvijoj mažiau. ■

PRANCŪZIŠKOJ SPAUDOJ- ’ ' •

Lį^tuva_ir__LęnkiJja_ne iš skiriamo s \
Tuoj po karo išėjusię Krakowskio knygę apie Lenkijos -Rusijos santy

kius (Edouabd Krakowski; Pologne et Russie. Paris Robert Laffont, 1946. 
468 psl.) šia paminim taip pat kaip tipingę egzempliorię gausios pokari
nio meto politinės Vakarę literatūras, vakariešię galvas pripūtusios pra- 
gaištingę fikciję bei iliuziję apie Sovietę S-gos viotę naujojoj taikos 
tvarkoj. Jos kūrėjai daugumas buvo geros valios naivėliai, pasišovę iš 
savo siaurušię horizontę perspektyvos'aiškinti visuotines problemas. Ję 
darbai šiandien užkonšervuotini kronikai kaip vienas iš veiksnię, kurie 
apgailėtinai sulėtino Vala'ę visuomenės prablaivėjimę ir kurię paskleistos 
miglos dar ir dabar tebetemdo daugio protus. -

Leisdamasis ieškoti taikos pagrindę, Krakowskis pasirinko n e ga t y - 
_ v ę išeities taškę, kuris- iš pat pradžię išjungia politinį blaivumę.

Pagal jį, "vokieSię žiaurumę prisiminimas privalo pasilikti visiems lai
kams... Taika, sukurta to prisiminimo pagrindu, galės būti veiksminga bei 
pastovi, nenustodama kortu buvus ir teisinga.'’ Savo konstruktyviuosius iš
vadžiojimus (jie, beje, apsiriboja bendrybėmis) autorius atremia į ’’dide
lį vaidmenį, kurį ateity Rusija vaidins Europos diplomatijoj ir jos vie
nybės ieškojime.” Autoriaus išmanymu, esminė tos Europos vie
nybės jungtis yra Lenkijos-Rusijos bičiulystė; jos tradicinį pa
grindinę jis užsimoja atsekti iš politinio bei kultūrinio istoriko pers
pektyvos. » •

Deja, skaitytojas gauna įspūdį, kad autorius ne aštraus vyzdžio ir 
plačię akiračię tyrinėtojas, ieškęs organiško praeities pratęsimo į atei
tį, bet romantiškai miglotę vaidinię publicistas, užsispyręs iš istori
jos išspausti pagrindimę savo tezei, išaugusiai iš atsitiktinię egzaltuo
to meto įspūdžię. Vokiešię okupacijos laikais Krakowskiui tekę sėdėti 
kalėjime kartu su vienu sovietę belaisviu, kažkokiu leitenantu Zacharovu, 
kuris ’’bebuvo pažinęs, 'be sovietinio, jokio kito režimo” ir kuris ”tę < 
režimęne tik mėgo, bet ir periianė.” Zacharovas.autoriui aiškinęs, jog 
”nuo šiol Lenkija ir Rusija privalo tarp savęs susiprasti ir gerbti viena 
antros nepriklausomybę”, ir tas ano sovietę politikos "eksperto” pažiūras 
Krakowskis laiko apvainikavimu visos savo dokumentacijos rusę-lenkę s-anty- 
kię ir Europos vienybės-problemai nušviesti.

Toji Krakowskio "dokumentacija” yra tikras vardę, faktę ir interpro- 
tavimę jaukinys. Iš puspenkto šimto puslapię dėstymo atsekam šitokię au
toriaus galvojimo linijęi t

Rusijos-Lenkijos vienybė - "Naujoji Rusija, naujoji Lenkija, naujoji 
Europa tegali būti suprastos iš tradiciję, duodančię joms linkmę." Rusi
jos tradiciję šaltinis autoriui yra Ivanas žiaurusis ir Petras Didysis. 
"Ivanas žiaurusis yra tvarkos ir 'pažangos vyras, kuris visom išgalėm steh- 
gėsi įtraukti Rusiję į Vakarę civilizacijos srovę.” "Stalino Rusija tatai
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suvokia ir, vis labiau į šalį nustumdama marksistinę ideologiją, stengiasi 
prisiartinti prie tikręję savo veršmię, būtent, Ivano Žiauriojo ir Petro 
Didžiojo kūrinio.” "Stalino ir Molotovo politika.... siekia Lenkijos ir Ru
sijos suartėjimo, kurio ligi šiol Europa taip pasigedo*” Stalino. Rusija, \ 
’’grįždama į vakarietines tradicijas, ... prądėjo visuotinį intelektualinį 
renesansą.” Asmeninės Puškįno-Mickevičiaus draugystės. prisiminimas Ir dabar 
Sovietuose puoselėjamas Puškino kultas skatina Krakowskį entuziastingai 
pranašauti "intelektualinę.(rusę-lenkę) santarvę, iš kurios gali,gimti' ma- 
.te^ialinė santarvė.” Komunistinė nūdienės Rusijos ideologija Krakcwskiąi 
jokia kliūtis tai santarvei, .nes "asmeninė Stalino iniciatyva dar prieš, 
vokįečię priespaudą susikūrusi Rusi ja yra ne ‘tiek raudona-ikiek tautinė.’'” 
Staįino-Hitlerio' 1939 m. sąmokslas autoriui ne- komunizmo metropolijos pasi
kėsinimas prieš tradicinės civilizacijos pasaulį, o tik Rusijos - ypač . 
moderniosios'- nepažinimo -ir. neišmoningo^ traktavimo vaisius'. Jis plaka 
Vakarus, kurie "naująją reaįybią akivaizdoj 'atkakliai laikosi senęję prie
taru. ”,... Rūsijos nepažinimas - štai kaip trumpai nusakytina visa Europos 
politika įvykię atžvilgiu.” Europos vienybės labui ši kliaudis taisytina; 
"Prieš bendrą priešę vestas karas sujungė D.Britanijęų Rusija, JAV ir .Pran
cūziją.1’ "Stąlino Rusija, kad ir ką begalvotume apie jos užuomazgą, yra 
pasidariusi viena iš galingiausią moderniąją valstybių,, puikiausiai išma
nančiu europinius interesus." Minėtąją valstybių,"sąjunga turi būti išlai
kyta; Jį -neabejotinai leis galutinai suderinti Europos interesus,'.*.

Lietuviškie j i motyvai; - Kaip kurijozas užfiksuotini ir Krakowskio kny- 
gos 1 i . e t u v i š k i e j i hotyvai. . i: :

Kalbėdamas apie lenkiškosios k u 1 t ū r o s pradus,.Autorius sampro
tauja; - . ‘ L

"Lenkija ir Lietuva labai sparčiai ir giliai sulydino savąsias tautybes 
ir kultūras'.. Nuo XV amžiaus jos iš tikrąją -buvo nebeišskiriamos. Vis dėlto 
lietuviškasis fonas lenkę"kultūroj pasilieka savo prądais labai ryškus.'-0 
Iš ją lydinio gimė tikroji lenkę kultūra. .

Pradėkim nuo lietuviškojo foho. Priėmę katalikybę daug vėliau nei' len
kai, lietuviai išlaikė daug daugiau pagoniškąją tradiciją,. iškeliančią 
karinį tautos narsumą. Ję mituose vyrauja kariniai herojai. Čia priminti- 
nas tikrai gana niūrus tos liotuvią tautosakos niuansas, būdingas-karingom 
tautom, susigyvenusiom su mirties idėja. Dar pridėkim girią kultą, - liėtu- 
giai kaip ir keltai adoruoja paslaptingas ję gelmes, — ir turėsim legendinį 
foną, iš kurio vėliau lietuviškai lenkiškoji kultūra sėmėsi pagrindines sa
vo temas*” - . . '

Apie lie tuvię-rlenkę politinius - santykius Krakowskis turi- štai 
ką pasakyti: .. - . ■ ■

"Didžioji Lenkija teįškilo, kai prie lotyniškosios, -katalikiškos ir jau 
rafinuotos lenkę vivilizacijos Jogaila,prijungė sveiką primityvumą savo. --i
tautos, dar pagoniškos, bet jau susijungusios su Lenkijos krikščionimis 
kovai prieš teutonus. Nuo to laiko lenką-lietuvię -unija sudaro nepakeičia
mą lenkę politikos, ašį. Nutolimas nuo tos ašies lenkę politikai kenkia ir 
mušu ję iš -pusiausviros... Šią istorijos pamokę turėjo permąstyti 1919 m. 
taikos kūrėjai. Leisdami Lenkijai ir Lietuvai išsiskirti, jie.leido išsis- 
kaidyti vienom tautiniam kūnui, atsipalaiduoti istorijos sucementuotiem. 
ryšiam... Nebetenka smalkiai suminėti, gausią šio nuklydimo'priežasčię; be ■ 
blogai suprastos politikos neabejotinai suvaidino vaidmenį ir klaidingas ■ 
etnografijos bei kalbotyros mokslas. Užuot paskendus diplomatijos bei iš
kreiptos erudicijos plonybėse, būtą derėję permąstyti šiuos Adomo Mickevi- ■ 
čiaus žodžius iš jo .1833 m. pasirodžiusios "Lenkę i$iligrimą. knygos”i "Lie
tuvis ir mozūras {Masovien) yra broliai; o argi: broliai’ barasi ;dėl; to, kad 
vienas vadinasi Vladislovas-, o kitas Vytautas?. Ję vardas viėhas ;- lenkas. ” - 
Taip broliškumą patvirtina lietuvis, kuris sykiu yra Ir didžiausias Lenki- .
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jos poetas. Neužmirškim, kad jos tautinis karžygys Kosciuška taip pat gi
mimo lietuvis. Tokię liudijimu akivaizdoj maža svorio beturi negyvi sampro
tavimai, pagrįsti tarmės senoviškumu ar keliomis pasakomis. Lenkija ir Lie
tuva, pasidariusios neišskiriamos, ir išskirtos lieka neišskiriamos.”

Krakovskis primena ’’pranašišku įžvalgumu” didžiojo prancūzu diplomato 
Jules Cambona, kuris Versalio taikos konferencijoj apie tę diplomatinę 
mūgę prasitaręs britę delegacijos nariui Harold Nicolsonui: "Ar žinai, 
mano mielas, kuo visa tai pasibaigs? Ogi im'provizac i j a.” Kra- 
kowskis, pasišovęs šio pokario taikos patvarkymę apsaugoti nuo versalinės 
improvizacijos, 1919 m.klaidę eilę šiaip užbaigia: "Lenkija, nuo kurios 
buvo nukirsta Lietuva, ...štai giliosios priežafetys, privedusios prie 1939 
m.karo, arba, jei norit, leidusios iš naujo pasireikšti vokiečię imperia
lizmui.” ’

Šiandien jau nebeverti kritikos krakowskiai praėjusios gadynės epigo
nai, nesugebėję suvokti naujęję problemęir naujęję mąstę Europos ir pasau
lio tvarkos veiksniams vertinti. Mutatis mutandis kaip Krakowskis samprota
vo.kitas slavas-čekoslovakę^enešas. Jis buvo daugiau nei publicistinis 
klaidintojas,, užtat jo klaidos kaštavo Čekoslovakijos tragediją. Kiti, kaip 
JAV valstybės sekretorius Achesonas, iš patyrimo pasimokė ir padarė radi
kaliu savo pažiurę reviziję. Ranka rankon su oficialiaisiais komunistinės 
propagandos šaukliais tebeina nebent psichopatologiniai tipai kaip Henry 
Wallace, kurio sovietinis entuziazmas tiek pat terealus kaip ir jo prieš 
tai buvisos pastangbš surasti Tibdte naujęjį Budę pasauliui išganyti, ob
jektyviai tie žmonės su savo idėjom jau palaidoti, bet pasilikę ję šūka- 
vimę aidai dar nėra galutinai išgesę ję suvedžiotuose skaitytojuose.

t - X ■ ■ " . ■■■ ■; • <

(Bulletin de l’Association d’Etudes et d*Informations Politiques) 
Internationales), skiriamas tik sęjungos nariam ir nepardavinėjamas, lei
džiamas Paryžiuje^ 1949 m.gegužės 15 d. r1".visas skirtas informacijom iš 
komunistę bei bolsevikę veiklos. Str."Lietuvos komunistę partijos silpnu
mas" informuojama apie kompartijos suvažiavimę vasario 16 d. Paduodami skai
čiai, paminėję iš Sniečkaus pranešimo: 24.000 partijos narię, mažiau kaip 
1 o/o gyventoję. Nuo 194.5 m. skaičius paaugęs anat Sniečkaus, 5 kart/us.
1945 m.sausio 1 d. buvo atgabenta į Lietuvę iš Rusijos 1200 komunistę, ku- 
rię neužteko. Tas 24.000 skaičius apima ir.komunistus, esančius kariuome
nėje, kuri dabar stovi Lietuvoje. Konųįaunuolię 35.287, arba 1,2 o/o visę 
gyventoję. Tai mažiausias skaičius Pabaltije.

Suvažiavimo dalyvię 53 o/o buvo lietuvię, 36 o/o rusę ir 11 o/o kitę. 
Centro komitetas, sudarytas iš 71 atstovo, turi 38 lietuvius .ir 33 rusus, 
iš penxię sekretorię trys rusai, du lietuviai.

Apie pramonę - trys ketvirtys pramonės plano neįvykdė, .atsistatymo jo
kio. Nacionalinė dvasia gyvesnė kaip bet kada. Kolektyvizuota tik 10 o/o. 
Laikraščio išvada: "Visi šitie daviniai apie padėtį Baltijos kraštuose ro
do, kad stalininis režimas toli gražu nėra konsoliduotas kaip galima buvo 
tikėtis.po Vokietijos nugalėjimo. Tyla gyventoję, kurie pavergti diktatū
ros nereiškia, kad jie ję prisiima’.’
Lj.Homme_Ench.aine (Sukaustytas Žmogus), savaitinis laikraštis, leidžiamas 
Pointe-a-Pitre ^Guadeloupe), prancūziškoje Vakarę Indijoje, vienoje iš M. 
Antilę salę, 1949.5.12 persispausdino iš "Revue Parlamentaire” Henri de 
Chambon straipsnį "Nuolatinis grasintojas.” Jame autorius istoriniais da
viniais argumentuotai sugriauja Pabaltijo valstybię priešę populiarę tvir- 
tinimę, kad Pabaltijo kraštai po pirmojo karo buvo atplėšti, o po antrojo 
karo turėję sugrįžti prie savo kamieno.
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L£_0roix praneša, kad tarptautinis pasaulinio motinu sąjūdžio kongresas 
, "Įvyks 1950 n,Paryžiuje buvo posėdis to kongreso paruošiamiesiem darbam 
aptarti. Numatyta pagrindinė jam tema: motinos rolė ekonominiame gyvenime. 
Posėdyje dalyvavo atstovės Belgijos, Šveicarijos, Graikijos, Italijos, Jung
tiniu Valstybių, Lietuvos, Lenkijos, Olandijos, Urugvajaus ir kt.
į®_^i52£2, 1949.5.2 vedamajame Fr.Mauriac savo elegantišku rafinuotu sti
lium kalba apie dail.Picasso padovanotu plakatu su balandžiu probolševikiš- 
kom kongresui Paryžiuje; "T-tip, mes jį. (ty balandį. E,) pažįstame; jis 
turi lokio nagus ir ant gūžio vieny, mažy akį, visai šiaury; akį mongolo”. 
Ka\ jis, Mauriuc buvęs mažas, jis labai piktinęsis raudonyja kepuraįčite, 
kuri neatskyrusi.vilko nuo senelės. Jei maža raudonoji kepuraitė būty pa
sidairiusi apie senelės lovy, būty.pastebėjusi žmogaus kauly ir mėsos likučiy 
ir gal būty pradėjusi suprasti, kas yra toji senelė.

'’Pakelkit c_ vien j_iš_ty_kauly_l_brangusįs_PabĮo_Pįęassoi_įr_jį_apžvelkite;
j27ŠstiĮa-ąr2kūriy2įūrė3o_Lietūya7_Sitai2kūfias 

S2^°££i Suplaustytoš_gūbūiaišĮ2kurie2yrū2daugiau_ar_mažiaū_vėĮ_.šūdėlio- 
ti~fbe §I~kojū”yra nuo-kito-kūno7~ir muš tfcip pat nepažįstame jos ran- 
ky) Įfei!4S^2 padėtyje^. kuriy_jy i§tūmė1_padedama_nusikultimo
bžS^įŠįSko^doįfo^HitĮŪrioĮ-Jūšy^senGįė^šū^dįdeliū-snukiu? " -

La_Libre_Belgi£ue 1949.5.19 įsidėjo daugiau kaip 300 eilučiy straipsnį 
apie*’Lietūvy,~ ~ . .. . 1.

vIš lietuvišky naujausiy :šaltiniy labai konkrečiai ir’gerai informuotai 
rašoma apie persekiojimus, Bažnyčios padėtį, kolchozus ir deportacijas, 
apie rezistoncijy,"lietuvįy egzilinės vyriausybės” pastangas Lietuvai lais
vinti. Minima ir’pirmininky kelionė į Jungtines Valstybes. :

VOKIEČIŲ SPAUDOJE a . -r - . - 4 (

Sudkurįer, leidžiamas Konstancoje, 1949.4.28 vedamajame "JV ir Baltijos jū
ra”-į j engė Baltijos valstybiy klausimy į tarptautinės politikos orbity* Iš 
fakto, kad JV nepripažino Baltijos valstybiy sovietam, o juo labiau iš fak
to, kad Latvijos min.Feldmanis priimamas Latvijos atstovu JV, laikraštis da
ro išvady; • . ' : •

"Tuo pačiu baigta yra su gandu, kad amerikiečiai susitaikysiy pagaliau 
su Baltijos valstybiy įjungimu į Sov.Syjungy, kad apmalšinty Sov.Syjun- 
gy ryšium su ..tlanto pakto sudarymu. Vašingtono Baltijos jūry politika 
Soviety atžvilgiu yra nusistojus pagal 1939 metus".
To nesą Lenkijos atžvilgiu. "Mes negalime .būti to paties įsitikinimo kad 

tūli dancigiečiai, - kad Dancigo miestas vėl bus laisvas". Amerikiečiai, 
kurie praradę daugel pozicijy,Lenkijai, nenorėsiu lenkam duoti haujy ar- 
gumenty prieš vakar'ečius.

"Idėja sudaryti iš Dancigo- ir iš R/tprūsiy pajūriniy sričiy vokišky 
valstybę ir jy prijungti prie atgaivinty Baltijos valstybiy, amerikie
tiškai tariant, gaišty būti laikoma kaip "gryna mėnulio, šviesa".

^22$Z?21?2j leidžiamas Konstancoje, 1949.4.30 įsidėjo. St.Lozoraičio str. 
^Vom*Befreiungs Konfusionskirug?", kuris buvo 1948 m.gegužės mėn. išspaus
dintas esty leistame "Our Life".-Jame autorius pažymi, kad pirmasis pasau
linis karas gaišty būti vadinamus išlaisvinimo karu; no jo eilė n a uty atga- 
vo laisvę, .mtrasis karas, priešingai, įnešė nuogiau priespaudos nei jos 
buvo to karo pradžioje, Atvaizdavęs dabartinę okupaciją Baltijos kraštuose, 
straipsnis daro išvady, kad šity krašty, o taip pat vidurio Europos viso - 
apie 100 ml.gyventojy, įjungimas- į ryty kalėjimy, gaišty turėti sunkiai 
pramatomy skaudžiy rezultat'y visam pasauliui. >
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Z2iegraph_der_tfoche 21 nr’, baigdamas p-.rtizaninię sęjūdžię-Lietuvoj, Gu- 
dijoj”ukraino j"Lenkijoj aprašymu, įsidėjo Informacijos Tarnybos laišku 
redakcijai, kariame atitaisomos nesąmonės apie Lietuvos partizanus. Pa
kartojame jo dalį;

Pono Petro A.parodymai, mums rodos, gali skaitytojui sudaryti įspūdį, 
kad Gudija esęs visos rezistencijos nuo Baltijos pakraščię ir Rytprūsių 
ligi Ukrainos dentras; kad visoje šioje erdvėje rezistenciją vykdo ir 
jai vadovauja gudai; kad Mituška, gudo mokytojo sūnus, "vadovauja Kauno- 
Lietuvos Brastos erdvėje"; kad jis esęs rezistencinio sąjūdžio vadas ir 
jo partizaninėj armijoj, vadinamoj "Juodojoj Katėj", Š-lia gudę dalyvauja 
taip pat ir "estai, latviai, lietuviai ir apie 1000 vokiečię."

Turėdami tiesiogines informacijas, autentišku dokumentacinę medžiagą 
ir pačius partizanę delegatus iš Lietuvos, galėtume charakterizuoti 
"Juodoją ’Katę? ir gudę rolę rezistencijoje, bet tenkinomės tik tuo, kas 
paliečia jūsę straipsniuose lietuvius:

1, Lietuvoje, taigi ir Kaune bei Vilniuje, kuriuos"ponas P.A.mini, nė
ra jokię gudiškę partizanę. Visoje Lietuvoje veikia Lietuvos partizanai. 
Jie pasivadinę ne romantiškais vardais, bet tiesiog laisvės kovotojais. 
Ję priekyje yra buvę Lietuvos kariuomenės aukštieji karininkai, o ne gudę 
mokytojo sūnus.

2. Lietuvos partizanai yra tik lietuviai. Nuo 1946 m.visus vokiečius 
karo belaisvius, pabėgusius pas partizanus, jie aprūpino maiste ir gink
lais ir pasimetė Rytprūsię link. Taip elgiasi ir dabar; drausmės, ir sau
gumo sumetimais nelietuvię į savo tarpę neprisiima.

3, Lietuviai nedalyvauja "Juodojoj<Katėj" ir visas pasirodžiusias, 
plėšikiškas gaujas likviduoja be pasigailėjimo.

4. Kiek Lietuvos partizanę veikimas yra efektyvus, rodo jau t-a aplin
kybė, kad 1946.11.15, NKVD komisaras Bartašiūnas išleido viešę įsakymę 
naikinti Lietuvos laisvės kovotojus (ne "Juodęję Katę"! ) kaip "banSitus", 
o ję. artimuosius suimti ir deportuoti. Tais pat metais NKVD mėgino Lietu
vos vyskupus priverstij kad jie ganytojiškais laiškais reikalauti; iš par
tizanę mesti rezistenciję ir gr.įžti namo. Tuo pat metu sovietinė vyriau
sybė paskelbė "amnestiję" visiem, kurie grįš iš miškę (kas tai padarė,
po pusmečio buvo sutrati įr išvežti). 1946.7.8 ra.bolševikai pasiuntė iš
tisas divizijas miškam nuo partizanę valyti. Kovose žuvo per 20.000 lic- 
tuvię patriotę. Ir nors Lietuvos kompartijos -centro komiteto sekretorius 
rusas Trofimovas 1948 m.gruodžio mėn. "Tarybę Lietuvoj" paskelbė, kad 
ūkininkę sukilimas nusl'opintas, jis vis dar reikalavo iš partijos, su šak
nimis išrauti pasipriešinimę. Šitas pareiškimas ir NKVD bei partijos ak
cija rodo, kę bolševikai laiko savo tikruoju priešui’..

"'...Lietuvos partizanę veiklos nutylėjimas ir ję suplakimą- su gudais 
yra.moralinė skriauda tiem, kurie savo gyvybę aukoja ne tik už savo ša
lies laisvę, bet ir uŽ tuos, kurie dabar dar yra laisvėje."

LAIŠKAS ELTAT^
Ronkama_lietuyiški_spaudiniai

Iš Paryžiaus universiteto "Bibliotėąue de Documentation Internatio
nale Contemporaine et Musės de la grande Guerre" (102, rue de Bac, 

. Paris, 7-e) gautas informacijos tarnybos vardu prašymas*šiokio turi
nio: *

• ."Bibliotequc de Documentation Internationale- Contemporaine turi baltę 
skyrię, kuris dabar yra vienintelis šaltinis Europoje informacijai apie 
lietuvię klausimę.
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Mes norime surinkti jame visus Jūsų. tautiečių laidinius, kurie pa

sirodė užsieniuose nuo 1939 m. ir prašome... malonėti mums pagelbėti 
tiek siunčiant nemokamai, jūsų biuletenį.,, tiek paskelbiant mūsų bibliote
kos atsišaukimu, kad j ūsų. skaitytojai būtŲ paskatinti mums paaukoti 
savo turimus brošiūras, veikalus, periodinius leidinius (net ir atskirus 
numerius), memorandumus, taktatus etc; • •

Nėra reikalo pabrėžti, kiek svarbu yra patiems', emigrantams turėti su
rinktus jų leidiniui vienoj vietoj valstybinėj bibliotekoj, kur jie bus 
rūpestingiausiai saugo j ami.‘Aš esu'tikras, kad jūs paimsite į širdį mū
sų prašymų padėti. Aš jums įs-anksto už tai dėkoju. ’ *

Prašau priimti... it t»t. ‘ 07.7 ’ ’ .'x
‘; • ’ - ' • . ■ z

‘ '■■■i'.... 1. / Diręktorius ■
F.D EB Y S E R / -

ELTOS PASTABA. Leidėjai ar .šiaip lietuviai, kurie malonės atsiliepti į 
šį prašymų, gali siŲsti tiesiog aukščiai! nurodytu adresu. Kam patogiau, 
mielai patarpininkaus persiųsti ir ELTA.

TRUMPOS ŽINIOS . ' . :•
v r ' ■ . ’ • .

- Fsldmanio, pa Skyr imas . "Lat,v.  j u Zina s " redakcija,; patyrusi apie J.Feldma- • 
«. . nio paskyrimų perimti Latvijoš pasiuntinybę Washingtone, kreipės į Valsty

bės Departamentų ir, teiravosi apie paskyrimo aplinkybes bei kas pasirašė 
akreditavimo raštus?, Valstybės Departamentas pranešė,, .kad nėra gauta ofi
cialaus pranešimo, apie apaskyrimų. "Juntinių Valstybių intencija yra pri
imti Latvijos diplomatinės tarnybos vyresnįjį narį kaipo Charge d’affai-<- 
res Washingtone”, Departamentas pažymėjo, kad Latvijos Pasiuntinys Lon
done, p.Karlis Zarinšį turįs "tam tikrų specialiųnepaprastų teisių, 
liečiančių Latvijos Diplomatinę Tarnybų. Tos teisės Latvijos ministeriŲ 
kabineto 1940 m. gegužės.18 d. nutarimu, buvo suteiktos p.zoniniai ir
jo pavaduotojui, velioniui Alfredui Bilmaniui, 6-jo punkto- "d” paragra-/ 
fu, p.Zarinš buvo įgaliotas'atšaukti, perkelti ir skirti Latvijos diplo
matiniu misiję parėigūnus. J.Feldmanis ilgus metus buvo Latvijos Pasiun
tiniu Sveicarijojo.•Pastaruoju metu jis dirbo. IRO Centre Genevoje, Jis 
visuomet buvo laikomas nuoširdžių Lietuvos draugu ir bendradarpiimo 
šalininku. Šiom dienom jau jo laukiama atvykstant į Washington^, kur li
gi šiol, mirus Dr;Bilmaniui, Latvijos Pasiuntinybę globojo. Anatola Din- 
bergs. , , . . •• • ' A

Apia*Milašių .S-m birželio 15 "d. Sorbonoje G.Zidonytė gynė tėzę apie 
Milašių/ Pravartu pastebėti, kad Milašiusvmirimo dešimtmečio proga vis 
dar pasirodo straipsnių, Sakysim, š.m.birželio 2 d. savaitraštis ’’Les 
Nouvelles Litteraires” deda Francis de Miomondre straipsnį "Paradis per
dus", kur autorius kelia klausimų apie Milašiaus gimimo vietovę. Savo 
straipsnyje jis .pamini, kad Greta Prozor neseniai parašė straipsnį apie 
Milašių ir nurodo, kad š.m.gegužės numaris "Mercure de France" įdėjo 
straipsnį apie Milašių p.Andre Lebois. Sekančios savaitės "Les Nouv.Litt." 
numeryje turi tilpti Mauclere straipsnis apie Milašių ir jo gimimo vietų, 
remiantis p.Židonyfcės tezės išvadom. .•
- Prancūzų St.Louis katalikų bažnyčia Maskvoje lietuvių tvarkoma... - 
"Le Figaro" ir "La Croix" rašydami apie tai, kad Saint Louis bažnyčia 
neturi galimybės gyvuoti, nes Sovietai daro visokių trukdymų, - nurodė, 
kad Sovietų kulto administratorius sudarė tai bažnyčiai tvarkyti "dvasiat- 
kų” - dvidešimt komitetų", kurį sudaro daugumas lietuviai ir latviai... 
Berods, tų bažnyčių tvarkė amerikonas katalikas kunigas, o pastaruoju
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laiku sovietai neduoda galimybės laisvai tę.bažnyčię. tvarkyti. Matyt, 
kad laikraščiai turį kokį nors pagrindu, jei lietuvius ir latvius minė
jo.
- Knyga apie ''Bažnyčią už geležinės uždangos.” Daugumu laikraščiu pa
minėjo Roger Latu knygų, Bonne Presse išleistu ”L’Agiise derriere le 
Ridenu de Fer”, Šioje knygoje nuo 20.. ligi 34 p.p. kalbama apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje, naudojantis mūsų leidiniais “Questions Lithua- 
niennes” Fasc.nr.nr.2,24,28,30.
- iš Lenkiu veiklos.”Le Monde” 1949,6.2 d. paminėjo, kad “Laisvieji Len- . 
kai įteikė memorandumu Keturių U.R.M-rię konferencijai apie Lenkijos 
sienas. Laikraštis nurodė, kad ”Laisviesiem Lenkam” atstovauja trijų 
partiją s;imbūris-krikščioniu darbininku darbo partija, ūkininku partija 
ir socialistu partija. Memorandumas įžeikė atitinkamai Lenkiu delegacijos 
Vašingtone, Londonevir Paryžiuje. Delegacijom vadovavo - Mikolajczyk, 
Ciokosz ir Popiel. Šiame memorandume buvo nurodyta, jog Lenkijai reika
lingos sienos nustatyti ant Oderio ir Nisos. Apie Rytu sienas nieko ”j.o 
Monde” neminėjo.

”Le Monde” 49,6.8 d, perdavė žiniai apie sukurtu naujęję “Ruda Narodo- 
wa”.- "Conseil National Polonais”, kurį p.A.Žaleski atidarė 1949,6.6 d. 
Londone. Laikraštis nurodo, kad pirmas posėdis įvyko dalyvaujant ”gou- 
vernement polonais en exil” kuriam pirmininkauja p.Tomaszewski (socialis
tas). Pastarasis, pagal laikraštį, pareiškė, kad ta taryba tęs kovę “už 
Laisvos, demokratinės, nepriklausomos Lenkijos atstatymu, einančios va
karuose ligi Oderio ir Nisos sienę, o rytuose ligi Rygos” (greičiausia; 
Rygos sutarties sienu-E.).
- SffiaBas knygų liečiančiu Lietuvą ir esančiu Paryžiaus bibliotekose. 
Praeitu žiemų sudalytas lituanistikos katalogas svarbesnėse Paryžiaus. 
bibliotekose. Šis sąrašas siekia 78 mašinėle rašytus puslapius ir apima 
knygas, kurios yra šiose Paryžiaus bibliotekose: Teisiu Fakulteto, Bib- 
liotheque Nationale, Slavu Instituto, Carnegie Fondation, Bibliotheque 
de la Documentation Contemporaine, Ecole des Sciences. Politiques , Bib
liotheque Mazarine, Institut de France, Institut Catholique, Chambre
de Commerce, Societe de Geographic, Exole Nationals des Langues Orien- 
tales Vivantes.

Po vienu egzempliorių šių sąrašu pasiusta: p.p.Dr..i.Geručio vad,ar
chyvui ir A.Ružancovui, taip pat bibliotekom - ^v.Kazimiero Kolegijai 
Romoje ir Marianapolio Kolegijai Thompsons.
- USA Lietuviu “pikietininku” vaizdas Strasboarge Didž.Strasbourg© 
dienraštis "Los-Derniere's Nouvelles 0‘Alsace” savo vaizdu vitrinose 
išstato pasižiūrėti įvairias fotografijas - vaizdus, daugiausia lie
čiančius aktualiausius įvykius. Velykų metu, apie savaitę, galima buvo 
matyti mūsų “i'ikietininkai”, protestavę dėl komunistu ’’taikos konferen
cijos”, Ryškiausiai buvo išskaitomas šis plakatas; “American Lithuanian 
soldiers died to make this world safe for democraty not communism)”
-Mirė Lietuvos gen,konsulas Kanadoje. Lietuvos generalinis konsulas 

Kanadoje, pulk.Gerald Lynham Porto Grant-Suttie mirė nuo širdies smū
gio gegužės 24 d, palaidotas šy.Jokūbo kapinėse, Toronto, Cnt. gegužės 
26 d. Laidotuvės buvo kuklios ir lietuviškos. (Toks buvęs velionies noras). 
Anglikonu (Sv.Povilo) bažnyčioje, kurios velionis buvo nariu, buvo at
liktos tikybinės ir tautinės apeigos: maldas paskaitė parapijos klebonas, 
vargonininkas pagrojo kelias giesmes ir Lietuvos Himnu bei -kelias tauti
nes melodijas, kt. Tykiai, tykiai, Nemunėlis teku.Konsulas Daužvardis tarė 
atsisveikinimo žodį: buvęs parapijos klebonas ir Toronto Universiteto Pre
zidentas Dr.H.J.Cody apibudino velioniesasmenį ir jo nuopelnus Valstybei 
ir tautai - palietė stipriai Lietuvę ir velionies prisirišimu prie jos. 
Kanados lietuviai laidotuvėse labai gražini pasirodė: gausiai dalyvavo
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ir gražius vainikus organizaciją vardu paiėjc f nuo
širdžiai ir jautriai tą Įvertino, artimą gini , ___ nepaliko, Ve
lionis Grant-Suttie dar buvo, palyginti, jaunas žmogus: tik buvo pradė
jęs (vasario 17 d.) Šešiasdešimtuosius metus, atrodė gerai. 1947 metais 
jis atšventė dešimtmetį Lietuvos tarnyboje. Penkioliktmetį-Žadėjo švęsti 
Laisvoje Lietuvoje. Jis, ištikrąją, buvo nuoširdus Lietuvos ir lietuviu 
bičiulis. Jam kiekvieni konsulystės metai kainuodavę, neskaitant jo pa
ties darbo, apie po penkis tūkstančius doleriu.
- Pirmas lietuviškas kapas Strasbourge.Sm.gegužės 15 d., po ilgos ir sun
kios ligos čia m.irė~Jilena Stelmokienė-Jasiulevičiutė 62 metu, amžiaus, 
kilusi iš Virbalio miesto. Velionė buvo visos mažos lietuviu kolonijos 
gerbiama ir mylima. ' •
- Lietuvos bičiulistBirželio 5 d. North Grafton, Mass, mirė Clark 
uniūzersiteto gcografijo-s profesorius Walter Elmer Ekblaw 67 m.amžiaus-. 
Per eilę metu.. Vasario 16 d. laidoje, prof.Ekblaw rašė Worcesterio spau
doje straipsnius apie Lietuvę. - ir kasmet Massachusetts senatoriai ir 
kongresmenai tuos straipsnius pakartotinai perspausdindavo ’'Congressional 
Record”, lapuose. Nuolat palaikęs gyvą kontaktą su Massachusetts lietuviu 
veikėjais ir su LAIC, velionis gyvai domėjosi Lietuvos laisvinimo byla ir 
ją gynė kiekviena proga-, kur tiktai gaudavo progos viešai prabilti.
- ii-Pie lenkę .’’Rada Narodowa” papildomai pat iriam:Radoš_pĮjm£nirkt>
rinktas buv.ambasadorius Tytus Filipov.icz, o vicepirmininkais atstovai 
rudoje dalyvaujančiu grupię - liaudininką atskalos ’’Wolnosc”, Stronnictvzo 
Pracy ir Ligi Niepodleglosci (pastarosios atstovas buv.ambasadorius Luka- 
szevzicz, Suvaikę derybą dalyvis)* Visos šios politinės grupės tik naują 
laikę padaras. Rados pirmininkas Filipowicz, apie siekimus kalbėdamas, pa
žymėjo: ’’Suprantama, kad pirmasis mūsą uždavinys bus suburti apie respub
likos legalią vyriausybę ir apie pono prezidento iškeltus šūkius ”Wolnošft, 
Calosft’, ir Niepodleglošč” visus Įsiraus išeivius, kuria gaivina karštą 
pasiryžimą grįžti į Lenkiją, nepriklausomą, Lenkiją demokratišką ir suvere
ninę su Vilnium (m.p.E.). ir Lvovu rytuose ir besiremiančia Į Oderį ir Nei
sę vakaruose?”" .
- Baltę vardu. Nuo pavasario pradėjo veikti vadinamas ’’Dis schvze izerisch-
baltische Hilfskomitee”, kuris sąmoningai nepasisako, jog tai yra B.iLTEN- 
DEUTSCHE. .mksčiau, dar iki 1940 metę, kol Pabaltijo valstybės buvo, tę 
kraštą vokiečiai, nenorėdami save vadinti ’’Latten’’ ’’Eston”, ’’Litauer”, kas 
yra įprasta Vakaruose, jei asmuo atvyksta iš tą kraštą, sąmoniv-'x ir vi
sur pabrėždavo, jog jie ne Litauer arba Lette, bet BkLTEN DFTxSCHE, tuo 
pačiu išskiria.o save nuo kitą. Dabar, kada žodis B.iLTE yra visur gerai 
žinomas ir paboltiečiai turi gerą vardą, tai Pabaltijos vokiečiai pasidarė 
vien, tik B..LTEN, nes žodis Deutsch čia nemėgiamas. Pirma tokio komiteto 
veikla prasidėjo Bazely. Komiteto pirmininku yravbuv.Estijos pilietis - 
vokietis Undritz, kuris iki repatriacijos, 1940 žiemos, gyveno Taline ir 
yra Petrapilio evangeliką pastoriaus sūnus. Zuriche vadovauja iš Rygos vo
kietė von Sunger. Tas komitetas neseniai buvo-kreipęsis į Šveicarę šaipos 
organizacijas, prašydamas suteikti pašalpą ”BnLTEN”, nesakant, kad tai . 
yra vokiečiai iš Pabaltijo. • .
“ VLIK’13 Jau galutinai priėmė Pasaulio Lietuvią Bendruomenės Chartą ir 
nuostatus. . ' . . •'
- Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas Dr.D.Jasaitis yra atsistatydinęs 
VLIKui iš eitąją pareigą. -Naujasv pirmininkas dar n’eišrinktas.
- Dail.V.K.Jonynas Paryžiuj e birželio mėn, rengia savo grafikos parodą.
- Jddzė Žakeviciūtė-Jablonskienė« 1948 m.gruodžio 22 d. mirė Vilniaus ka
lėjime, Jos vyras Jonas Jablonskis buvo išvežtas dar 1940 m.
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