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BALTIJOS KRAŠTAI PRIIMTI Į EUROPINĮ SĄJŪDĮ '

Eiti į visas tarptautines organizacijas, per jas reikšti mūsų 
tautos buvimą, jos priklausymą, europinei.šeimai,■jos sugebėjimą daly
vauti europinių problemų sprendime,jos problemas pristatyti kaip euro
pines - toks yra bendras nusistatymas.

Mintis įeiti į Buropinį Sąjūdį pabaltiečiam pradėta vykdyti 1949 
metu birželio mėn.stockholmiškių estų ir latvių. Neišsiaiškinimas, ar 
tikslingiau eiti tautybių ar tautybių j u n g i n i ų vardu,da
vė pagrindo iš Stoekholmo 1949.8.4.pasiųsti Europinio Sąjūdžio vadovy
bei prašymą įstoti į Europinį Sąjūdį Baltų Tarybos (Baltic Council) 
vardu, sykiu pristatnt Europinio Sąjūdžio tautinių grupių estų ir lat
vių vadovybes. Savo ruožtu^VLIKas paskyrė delegaciją dalyvauti Europi
nio. Sąjūdžio Tarybos posėdžiuose Strasbourge ir aiškintis įstojimo ga
limybes. Delegacijoje buvo Lietuvos atstovas Paryžiuje Dr.S.A.Bačkis 
ir strašbourgiškiai J.Krivickas ir B.Paramskas. Energingos veiklos dė- 

-ka delegacijai pasisekė išsiaiškinti, kad tikslingiausia prašytis į E. 
S.priimamiem atskiriem kraštam, o ne visiem trim Baltijos kraštam'kaip 
vienetui. 1949.8.30.įvyko steigiamasis E.S.lietuvių tautinės tarybos 
susirinkimas ir išrinktas jos vykdomasis komitetas, kuris 1949.8.31.pa
siuntė į Strasbourgą prašymą įstoti -į Europinį Sąjūdį nariu su E.S.lie
tuvių ’ tautinės tarybos bei jos vykdomojo komiteto narių sąpašu. Stock- 
holmiškiai estai ir latviai tokius nariu sąrašus pasiuntė. 1949.10. 5. 
•’Baltic Council" vardu. - '

Po eilės asmeninių pasiteiravimų ir paaiškinimų E.S.vadovybės žmo
nėm priėmimo klausimas vis dar nebuvo išspręstas nė artėjant europinei 
kultūros 'konferencijai.,, rengiamą! E.S.Lausannoje 1949.12.8/12.po JDr.S.* 
A'.Bačkio ir p.S.Garbačiausko pastangų konferencijos rengimo komitetas 
sutiko įsileisti konferencijon is-pradžios visu .trijų Baltijos kraštų 
vieną atstovą kviestinio svečio teise’,-paskiau povieną kiekvieno kraš
to, pagaliau pačioj konferencijoj buvo priimti lietuvių du atstovai 
(pp.Brazaitisir Sidzikauskas) ir-.latvių vienas .(’p. Skrebens) .Estų nie
kas nedalyvavo. Konferencijos metu mūsų delegacija-judino formalaus 
Baltijos kraštų priėmimo į E.S. klausimą pasikalbėjimuose su to sąjūdžio 
pirmininku, gen.sekretorium ir kt. Pasikalbėjimai ir'ypač konferencijos 
pirmininko Salvador de Mądarįaga konferencijos uždaromojoj kalboj ci- 
•■ u.ote mūsų delegaėijos memorandumo pastraipa sudarė palankią’nuotaiką.

1950.1120/21.posėdžiavęs Londone E. S. Vykdomasis Komitetas nutarė 
Baltijos kraštus priimti į Europinį Sąjūdį.Jo gen.sekretoriaus p.Retin- 
geri raštu lietuvių tautinės tarybos pirmininkui p.Sidzikauskui praneš
ta, kad Europinio Sąjūdžio lietuvių grupės tautinė taryba patvirtinama, 
kad. Europinio Sąjūdžio Taryboje visi trys Baltijos kraštai gali turėti 
po vieną savo - atstovą, o Europinio Sąjūdžio Vykdomajame Komitete vieną 
visi trys Baltijos Kraštai drauge.Kad Vykdomajam Komitete tuo tprpu vi
siem trim Baltijos kraštam teskirtas vienas atstovas,prie to galimas 
daiktas bus prisidėję ir minėti stolckholmiškių estą ir latvių raštai 
E.S.vadovybei "Baltic Council" vardu.

'Lozoraičių' 
biblioteka,
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Europinio Sąjūdžio lietuvių grupės taryba yra pranesusi, kad E.S. 
Vykdomojo Komiteto nutarimą priima, neišskirdama galimame, kad Balti
jos kraštų atstovavimas E.S.Vykdomajame Komitete ateityje galės būti 
kitaip patvarkytas.

Šiuo metu eina pasitarimai su estais ir latviais dėl Baltijos kraš
tų bendro atstovo E.S.Vykdomajame Komitete ir dėl technikinių įstojimo 
darbų.Toliau prasidės nelengvi uždaviniai aktyviai ir pozityviai reikš
tis Europos problemų sprendime. •

LIETUVIŲ RAŠTAS LAUSANNOS KONFERENCIJOS PIRMININKUI S.de MADARIAGAI
Lausanne,1950m.gruodžio 9 d.

Pone Pirmininke,
Tegul bus leista mums, tūkstančių lietuvių intelektualų vardu, įsi

jungti į dvasinės brolybės manifestaciją ir palinkėti Europinei Kultū
ros Konferencijai, sušauktai Europinio Sąjūdžio globoje, visiško pasi
sekimo siekiant užsibrėžtų tikslų. Tylomis mes atiduodame duoklą, ma
žiau negu kuklią, lietuvių tautos.vienos iš seniausių mūsų kontinente, 
į bendrą europinės kultūros lobyną.Pašaukti būti šios kultūros sargybo
je rytiniame Baltijos krante, Europos šiaurės rytuose, šitos kultūros 
dalininkai ir sykiu gyvieji jos brutalaus naikinimo liudininkai, lietu
viai su kitom dviem Baltijos tautom, latviais ir estais, laikome savo 
pareiga trumpai pareikšti savo pažiūrą į du klausimus, kurie yra pagrin
dinis konferencijos svarstymų objektas, būtent: į europinės kultūros 
likimą ir Europos dvasiną vienybą.

1.Suropinė_kultūrą_ defenzyyoję
Du veiksniai turi lemiamos reikšmės kultūros dinamikai: a) i d ė- 

j a, kuri apvaisina kultūros konkrečią išraišką ir suteikia jai gilią 
prasmą; b) v a 1 i a, kuri idėją regimomis formomis realizuoja ir pa
skleidžia socialinėje aplinkoje.

Tūkstantmetė Europos kultūra, kuri šiandien yra tapusi diskusijų 
problema, buvo produktas tokios gyvastingos kūrybinės valios, kurią 
praeityje parodė vakarų Europos tautos. Krikščioniškasis humanizmas, 
kuriame pagerbiamas Žmogus, buvo ta specifinė idėja, būdinga eu
ropinei kultūrai, ją tauriai įprasminusi ir padariusi 
žmonijai priimtiną laisvai, be prievartos.Įžvalgūs protai‘pagrįstai 
šiandien kalba apie grėsmą europinei kultūrai, nes prieš ją stojo nau
jos sistemos kultūra,tikriau sakant jos antitezė arba barbarybė,kurios 
vedamoji idėja -žmogaus totalinis pavergimas kolektyvo mitui. 
Rytietinė mistika, gaivalingumas ir grandiozingumas - iš vienos pusės 
o iš antros - iš vakarų išmokytas sistemingumas yra jos ekspansyviosios 
galybės pagrindai.Jais remiasi mūsų kultūros antitezės gyvaytingas už
simojimas pavergti pasaulį pavartojant visokius metodus:taikią penetra- 
ciją, klastą ir apgaulų, pagaliau, ginkluotą invaziją, atvirą ar mas
kuotą.

Visur Europoje, bet ypačiai regione, kurį likimas yra lėmąs mūsų 
^automs, mes esame šito dvejopų reiškinių susikirtimo liudininkai, ir 
mes regime, kad Šitoje žūtbūtinėje kovoje europinė kultūra yra atsidū
rusi defenzyvojer Palyginti trumpu laiku europinė kultūra yra išstumta 
iš Rusijos, kur ji praėjusiais amžiais buvo laimėjusi gausias pozici
jas.Prieš ketverius metus naujos doktrinos nešėjai su ginklu rankose 
įsibrovė į Europos rytuose eksponuotus europinės kultūros kraštus, į 
Baltijos valstybes ir Lenkiją. Mūsų akyse rytietinės barbarybės eks
pansija prasiveržė dar toliau į Europos vakarus ir pietus. Jei Europos 
geografinis centras eina per Ligtuvą, Lenkiją, tai rytietinė, sakykim, 
kultūra jau pasiekė net Viduržemio jūrą.
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3
2. Ęuropinės_kulturos_naikinimo_etapai

Baltijos kraštų patirtis, be jokios jų kaltės, per siuos keleris 
metus mums parodė, kad sovietų karinė okupacija, politinis akupuotų 
kraštų prijungimas - de jure ar de facto -prie Sovietų Sąjungos, socia
linės ar ūkinės sovietinės sistemos įvedimas yra tik pirmasis etapas 
į visišką europinės kultūros tuose kraštuose sunaikinimą.Visa tai yra 
būtina Maskvos galion patekusių tautų dvasiniam kultūriniam pavergimui, 
kuris vykdomas laipsniškai ir metodingai, būtent: , " '

. a) Draudimas viso, kas atstovauja europinei kultūrai. Iš bibliote
kų didelė dalis Europos klasikų arba pašalinami arba pritaikomi sovie
tinės doktrinos reikalavimams;

b) atleidimas mokytojų ir pareigūnų, kurie kada nors yra būvą va
karų Europos kraštuose ir, kaip oficialiuose dokumentuose formuluojama, 
varą vakarų buržuazinės kultūros propagandą; deportavimas pirmoj eilėj 
tų, kurie yra būvą vakaruose arba tureją korespondenciją su žmonėmis, 
gyvenančiais vakaruose;

c) skiepijimas neapykantos “vakarų buržuazinei supuvusiai kultū
rai“ apskritai; . ■_ •

d) naikinimas gyventojų sąmonėje visų tų idealų, kurie yra artimi 
europinės kultūros dvasiai: humanizmo, asmens laisvės, tikėjimo, žodžio 
laisvės; net laisvės mąstyti sovietiniam režime negali turėti;

e) skiepijimas meilės visam,kas rusiška, sovietiška; skiepijimas 
moralės,kurios normoms aukščiausias kriterijus yra partijos valia; kur
stymas vaikų šnipinėtivir įdavinėti tėvus.

Kadangi žmogaus,išaugusio europinėje kultūroje, praktiškai neimano- 
1- ma “perauklėti“, todėl-sovietų okupuotų kraštų gyventojų masės turi bū

ti deportuotos ir sunaikintos. Baltijos kraštuose, Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, šitos deportacijos ir naikinimas yra pasieką pasibaisėtinų 
proporcijų ir dar .auga stiprėjančiu tempu.Naujai okupuotuose kraštuose 
tokio naikinimo tėra.pradėti pirmieji etapai.Bet sovietiniam režimui 
-šiuose^kraštuose įsitvirtinus, reikia .laukti kovojančiojo bolševizmo 
naujo šuolio - atviro ar maskuoto - į dar tebesančias laisvas Europos 
tautas. . . '

Dabartiniu metu lietuvių tauta yra netekusi ne tik visų gėrybių 
europinės kultūros, su kuria jąsyja šimtmetiniai saitai, bet ji taip 
pat apgaili beveik ketvirtą d«Įį‘ savo gyventojų, išžudytų arba pasiųs
tų lėtai mirčiai į šaltąsias Sibiro sritis. Latvijoj ir Estijoj padė
tis panaši.

Kad ir turėdamos tokias begalines gyvybių, dvasinių ir medžiagi
nių vertybių aukas, Baltijos tautos nėra išdavusios idealų, kurie yra 
europinės kultūros esmė.Akivaizdoje niūrios perspektyvos, kuri gresia 
europinei kultūrai dar laisvoje mūsų kontinento dalyje, mes norime Jus, 
Pone Pirmininke į užtikrinti, kad už tuos idealus ir pirmoj eilėj už 
pagrindinį jų- už laisvą- mūsų tautos kovoja prieš okupantą ne 
tik pasyviai, bet ir aktyviai. Šitoje nelygioje kovoje lietuviai, lat
viai ir estai žūsta dešimtimis tūkstančių. Jie miršta su sąmone esą 
aukos už idealus, be kurių europinė kultūra netektų savo prasmės.

3. ^^2PiP-b®_k!^tyro3_laimejimo_prielaidos
Kad europinė kultūra galėtų ne tik atremti jai gresiančios tota- 

listinės barbarybės pavojų, bet ir atgauti prarastąsias pozicijas rytų 
ir vidurio Europoje, būtina, mūsų požiūriu, Europos kultūrinių gėrybių 
kūrėjų bei nešėjų sąmonėje reviduoti prasmą ir reikšmą minėtųjų veiks
nių, kuriais remiasi europinė kultūra. Būtent:,

1. atgaivinti valią, gyvastingą ir veiklią; valią, kori tartą 
kultūros Žodį paverstų veiksmu ir europinei kuįtūrai grąžintų dinaminą 
ekspansyvią jėgą;
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LIETUVOS ĮNAŠAS GENOCIDO KONVENCIJAI JV RATIFIKUOTI ■<

'JTO priimta genocido konvencija privalo atskirų valstybių ratifi
kuojama,kad įgytų galios. Pasireiškus tam tikrai propagandai prieš ra- . 
tifikavimą, JV senatas paskyrė pakomisį, kuris surinktų visuomeninius 
liudininkų pasisakymus. Autoritetingas žodis priklauso žmonėms,kurie 
pažįsta sovietų;pavergtuosius kraštus. Pradėjus šiuos liudininkus ap
klausinėti ir priėjus prie sovietų pavergtųjų tautų, staiga buvo’klau
sinėjimas nutrauktas,. Tik energingų ALTo ir LAICo atstovų bei ’’genoci- . 
do” termino autoriaus Lemkino pastangų’dėka liudininkų klausinėjimas 
buvo atnaujintas.Žemiau dedame Konstantino R. Jurgė-los parodymą 
Jungtinių Valstybių senato pakomisių! 1950.2.9.genocido reikalu.

- Aš kalbu vardu Amerikos Lietuvių Tarybos,tai yra koalicija,ap
jungianti visas didesniąsias ideologines, politines,fraternąlines,so
cialines ir darbo organizacijas, atstovaujanti didelei, apie vieno mi
ll jono, Amerikos piliečiu daugumai.Jos vyriausioji būstinė Chlcagoje.

Šiame krašte yra daugiau kaip 40 laikraščių ir žurnalų, leidžiamų 
lietuvių kalba, arba lietuvių .ir .anglų,arba vien anglų kalba, kuriuos., 
finansuoja ir remia Amerikos lietuviai.Ir tai yra reikšminga,kad per.. 
pastaruosius ketverius metus,kai diskusijos dėl genocido sutarties tik . i;

(Iš 3 puslp. )
2. atgaivinti, panaujinti, išryškinti europinės kultūros į d ė - 

j ą naujais elementais, diktuojamais antualiosios tikrovės, būtent:
a) kad turi būti grąžinta žmogui laisvė visur Europoje,kur 

tik ji yra panaikinta;
b) kad turi būti deklaruota ir vykdoma europinės kultūros vie

nybė ir jos nedalumas, apimąs visas tautas,tiek besinaudojančias lais
ve, tiek tuo tarpu totalistinių galybių pavergtas; kas rūpintųsi tik 
įąį?ve_laisvieslems, išskirdamas tuos, kurie yra pavergti, tas kėsin
tųsi į Europos"kultūrinę vienybę ir virstų apaštalu iliutijos, kuri ne
truktų atsikeršyti;

c) kad laisvoji europinė bendruomenė turi jausti, jog dabarti
nėmis aplinkybėmis tie, kurie sudaro europinės kultūros avangardą ir 
kovoja dėl savo išlikimo, sykiu kovoja dėl jos pačios reikalo;kad ji 
turi eiti su moraline ir materialine pagalba kultūrinių vertybių nešė
jams tų tautaų,kurios totalistinės jėgos pavergtos; apsaugoti jų kul- . 
tūrines vertybes.

Esame įsitikinę,kad jei šios trumpos pastabos, rastų palankauu at
garsio Europinėje Kultūros Konferencijoje,tatai prisidėtų sudaryti vi
suotinę nuotaiką,būtiną, kad būtų priimta ir realizuota didžioji euro
pinės kultūros idėja.

Europinio Sąjūdžio lietuvių tautinė.taryba dar nėra Europinio Są
jūdžio Vykdomojo Komiteto oficialiai priimta į Europinį Sąjūdį - tatai 
mums atima galimybę gyvu žodžiu išdėti savo pažiūras konferencijai;tad 
mes leidžiame sau Jus,Pone Pirmininke, prašyti patvarkyti išdalyti šį- 
laišką ponams delegatams.

Šia proga mes norime nuoširdžiai padėkoti Europinės Kultūros Kon
ferencijos organizatoriams už mums suteiktą galimybę stebėti jos darbą 

Teikitės priimti,Pone Pirmininke,mūsų didžios pagarbos užtikrini
mą. ' ’

V.SIDZIKAUSKAS Prof.J.Brazaitis
Europinio Sąjūdžio Europinio Sąjūdžio Lietuvių
Lietuvių Tautinės Tarybos Pirmininkas Tautinės Tarybos Vicepirmininkas
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prasidėjo,visi sakytieji leidiniai rėmė genocido konvencijos ratifika
vimą vedamaisiais ir kitais būdais.

Šiandi en_Lį etuva_ naikinamo ji _ t auta
Prieš šimtmečius rasė, kurios palikuonys Šiandien indentifikuojami 

lietuviais bei latviais, buvo užėmusi plačius plotus vidurio ir rytų 
Europoje.Toji rasė priskaitė keletą dialektų ir šakų,tarp jų prūsus, 
jotvingius ir galindus. Prūsų ir jotvingių dauguma buvo išnaikint į ,-6, jų. 
likučiai suvokietinti arba sulenkinti,išskyrus atkakliuosius, kurie Nu
sikėlė į tikrąją Lietuvą.Smolensko srities galindai buvo pavergti ir 
surusinti.Tik XQltihlnkai retkarčiais primena,kad Prūsijos,’’šiaurinės 
Lenkijos” ir Okos upyno vietovardžiai yra baltiškos ar lietuviSkos kil
mės. : ; ’ ; ' . “ . -

Pereitame šimtmetyje’ prūsu lietuvių germanizacija plačiai įžengė 
į kai kurias kultūrinio genocido formas,© Vilniaus,Gardino ir Suvalkų 
sričių lietuvių sugudinimas ir sulenįjinimay palaipsniui siaurino lietu
vių kalbos plotą..Šiandien autochtoniškieji gyventojai lietuviai yra 
daugumas rusų iškeldinti iš Rytprūsių-ir iš Baltijos pajūrio; iš Su
valkų srities lietuvius iškeldino sovietinė Lenkija. Tiio būdu plotas 
su lietuvių įjalba palieka tik sala, atkirsta nuo jūros ir nuo Lenkijos, 
atkirsta nuo.bet kokio kontakto su Vakrais ir vakarų kultūra,kuri buvo 
lietuvių tautės paveldėjimas.

• Carų Rusija vartojo fizinį naikinimą per ypatinguosius karinius 
teismus taikos metu, sunaikindama kaimus ir masiškai tremiama gyvento
jus i Sibirą, drausdama spuasdinta žodį lietuvįų kaįba per ištisus 40 
metų (1864 - 1904), šalindama lietuvių kalbą is viešojo gyvenimo,per
sekiodama Romos kataliku Bažnyčią, neduodama darbo lietuviams intelek
tualams savame krašte,© siūlydama jiems užsiėmimą bet kur Rusijoje,už
mesdama 25 metų karine prievole ir sistemingai slopindama lietuviškas 
tautos tradicijas. Toji Rusijos priespauda buvo priežastis masinės lie
tuvių emigracijos,ypačiai po 1863 ir 1864 metų sukilimo.

Dabartinė Sovietų Rusijos.vyriausybė tąsia praeities tironų geno
cidinę politiką,išskyrus tik tai, kad genocido metodai ’’patobulinti.”

1940m.biržei.30d.sovietų užsienių reikalų komisaras Molotovas kal
bėjo Maskvoje su profesorium Vincu Krėve-Mickevičium, kuris tada buvo 
Lietuvos užsienių reikalų.ministeris ir einąs ministerio pirmininko pa
reigas ir kuris dabar yra Pensilvanijos universiteto profesorius.Molo
tovas pareiškė:

"Rusijos-carai pradedant Jonu Žiauriuoju stėng’ėsi pasiekti Baltijos 
jūrą ne dėl savo asmeninių ambicijų,bet kad tąs buvo reikalinga Ru
jos valstybės ir. rusų tautos ekspansijai.Būtų nedovanotina,jei So
vietų Sąjunga nepasinąu.dotų proga,kuri gali niekad daugiau nebepa
sitaikyti. Sovietų Sąjungos vadai nutarė.inkorporuoti Baltijos val
stybes į Sovietinių Respublikų šeimą.” ' 
"Prąvda",oficialusis komunistų-bolševikų partijos ruporas,atvirai 

prisipažino 1941 m.pavasarį,kad "Petras Didysis padarė didelą klaidą, 
palikdamas Baltijos srities gyventojus ju kraštuose."Dabartiniai sovie
tų valdovaiv"atitaisinėja" tą klaidą,kesindamles nutrinti’Baltijos tau
tas. Ilgų amžių isterinių valstybingumo ir tautinės kultūros tradicijų 
nešėjai lietuviai paskirti sunaikinti ypačiai dėl to,kad jie nepriima 
bolševikinių idėjų,lietuviai nėra imlūs.Toji aplinkybė paaiškina pirmų
jų šiame krašte lietuvių ateivių jaunesniosios kartos nepaliaujamą do
mėjimąsi nesibaigiančia jų giminių Lietuvoje tragedija.Tatai paaiškina, 
kodėl mes vienu balsu palaikome genocido konvenciją.

Paskutinės dekados politiniai įvykiai viešai žinomi.1939 m.Rusija 
su Vokietija pasirašė dvi sutartis,padalinusias Lenkiją ir Baltijos
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valstybes tarp šių dviejų agresijos partnerių.Lenkiją liečiąs Ribben- 
tropo-Molotovo sandėris buvo Vakarų Sąjungininkų daugiau ar mažiau pa
tvirtintas Jaltoje, tačiau Jungtinės Valstybės ištikimai laikėsi savo 
politikos nepripažinti Rusijos ir Vokietijos agresijos padarinių Bal
tijos valstybėse.-

Nacių genocido per paskutini karą duomenys taip pat buvo tinka
mai nušviesti, ypač ryšium su didžiųjų nacių karo nusikaltėlių byla 
Nuernberge. Tačiau nėra pakankamai įsisąmoninta ir atkreipta dėmesio į 
faktą, kad sovietinis nacinių karo nusikaltėlių partneris genocidą už 
nacius anksčiau praktikuoja,dar toli prieš įvedant Vokietijoje koncen
tracijos stovyklas ir vergų darbą^ir tai mastu,kuris toli prašoka na
cių eksperimentą.Tiesa,būta pranešimų apie ’’priverčiamojo darbo stovyk
las” Rusijoje.Būta pranešimų apie planingo marinimo badu ir masinės 
deportacijos metodus, vartotus Ukrainai paklupdyti.Karo metu ir tuoj 
po jo būta pranešimų apie staigų Volgos autonominės vokiečių respubli
kos ir eilės kitų ’’autonominių” respublikų sunaikinimą ir greitą iš 
savo gyvenamųjų vietų milijonų žmonių išblaškymą atskiriant vaikus nuo 
tėvų, žmonas nuo jų vyrų. Šie reikšmingi pavyzdžiai yra prasprūdą pro 
amerikiečių dėmesį:

Kai 1940 m.Suomija buvo priversta perleisti Rusijai Kareliją,visi 
400.000 karelų paliko savo namus ir persikėlė Suomijoj. Antrukartl945 
m. turėję galimybę pasirinkti sovietą režimą ar išvykti į Suomiją,visi 
karelai,išskyrus 17 asmenų, persikėlė į Suomiją.Suomijos vyriausybė iš
gelbėjo tuos žmones nuo genocido,priimdama juos į kitas savo krašto 
sritis. ■ .

1944 m. šimtai tūkstančių lietuvių taip pat bandė palikti Lietuvą 
dėl priekin žygiuojančiu rusų,bet vokiečių kariuomenė tepraleido jų 
mažą dalį, o Rusijos kariuomenė atkirto daugiau kaip 90.000 lietuvių 
netoli Danzigo. Nuo to laiko apie tuos žmones nieko daugiau neteko 
girdėti.

Plataus masto genocidinių ’’operacijų” vykdymas su nebuvusiu iki 
tol tikslumu ir greičiu,"be triukšmo ir panikos”,panaudojant didelius 
policijos dalinius, geležinkelių ir auto transportą,nebūtų būvąs gali
mas, jei nebūtų būvą paruošto plano.Rusai tokius planus turėjo.Jie tu
ri papildomus planus kitom tautom - būsimom aukom. Rusijos planas buvo 
pademonstruotas 1940 m.rytų Lenkijoje ir 1941m.Baltijos valstybėse.

Skirtumas tarp Hitlerio ir Stalino genocidinių metodą yra tik tas 
kad naciai tiesiog žudė jiem nepageidaujamus žmones,o Stalinas savo 
aukas kankina lėta mirtimi ir nualinimu.Tatai mažiau krinta akysna,bet 
juo labiau pavojinga. Bolševikai savo aukas suskirsto į kelias rūšis. 
Vieni kankinami ir žudomi vietoje.Kiti siunčiami į priverčiamojo darbo 
stovyklas lėtai bado ir išsekimo mirčiai.Likusioji rikiuojami perdirbt 
į "sovietinį” žmogų, į režimui klusnių įrankių masą, į žmones be tikė
jimo, be individualybės,be tautinės kultūros.

Sovietų Sąjungą valdo viena politinė grupė,vadinama komunistų 
partija,kuri sudaro antvyriausybę. Sovietų potvarkiai paprastai žymi 
"komunistų-bolševikų partijos centro komiteto ir vyriausybės” nutari
mus. šios distinkcijos pagrindas aiškus.Pats Leninas pareiškė komisa
rų tarybai,kai jis rūgino pasĮrašyt-Brest-Litovsko sutartį 1918 m.: 

"Taiką pasirašo centrinis ekzekutyvas,taiką pasirašo komisarų ta
ryba,bet ne partijos centrinis komitetas.Sovietų vyriausybė nėra 
atsakinga už pastarojo žygius.” 
Rusijos administracija kontroliuojama komunistų partijos.Partija 

kontroliuojama jos Centro Komiteto,kuris savo ruožtu dominuojamas 
politbiuro.’’Ministerial” ir ’’valdininkai” tėra iškamšos.Politbiuras 
tačiau niekad nepasirašo sutarčių.
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Kremliaus politbiuras turi savo planavimo įstaigas daugumai sveti
mų valstybių. Destrukcijos, planai yra parengti^ b etapiškiem Rusijos 
kaimynam. Politbiuro smegenys,kurie kontroliuoja egzekutyvą, vykdantį 
jo sprendimus, yra MVD ir MGB - vidaus ministerija ir valstyb’ės saugu
mo ministerija - su savo nepriklausomom ginkluotom pajėgom,neišskiriant 
tankų, ąrtalęrijos ir lėktuvų.

sąmokslas- ■
Politbiuro įsakymu 1938 m.NKVD (MVD ir MGB pirmtakuno) planavimo 

skyriuje buvo sudarytas baltų sektorius.Baltijos tautų sunaikinimo pla-
- nąi buvo parengti NKVD pareigūno draugo V.G.Dekanozovo.politbiuras jo 

darbu buvo patenkintas ir jį pakėlė į užsienių reikalų liaudies komisa
ro padėjėjus. Tų postą jis turėjo Hitlerio - Stalino derybų metu.Tas 
postas prilygsta musų valstybės pasekretoriėus postui.

- . _ Hitleriui žygiuojant į Olandiją ir Prancūziją politbiuras pradėjo 
Dekanozovo parengtąjį planą vykdyti.Baltijos valstybėms buvo pateikti 
ultimatumai.Rusijos armijos ir NKVD daliniai užplūdo šiuos kraštus.De-' 
kanozovas buvo pasiųstas likviduoti Lietuvą - "Baltiškosios piramidės 
pagrindą’.' -Jo draugas užsienių reikalų liaudies komisaro pavaduotojas 
Andrei Vyšinski buvo pasiųstas prižiūrėti Latvijos pakasynų^Generolas

■ Ždanov, politbiuro narys,buvo pasiųstas sutvarkyti Estijos.Šių trijų 
specialių politbiuro pasiuntinių veikla buvo rūpestingai iki paskutinių 
smulkmenų suderinta pagal vieną šabloną: "rinkimų" data, simultaniškas 
tokių pat dekretų paskelbimas, pirmieji areštai ir tt.Kiekvienas "vie
tinis' ministeris gavo rusą pavaduotoją,kuris "suprastino" tariamo mi- 
nisterio darbą. Dakanozbvas savo uždavinį atliko taip gerai,kad gavo 
naują paskyrimą į nacinio Rusijos, partnerio sostinę: jis buvo sovietų 
ambasadorium Berlyne per visą likusį sovietų'-nacių draugiškumo metą.

Yra tiesioginiu įrodymų,'kad Rusija iš anksto buvo parengusi geno
cidinius planus.Pavyzdžiui:

1. Raudonosios armijos generalinis štabas paruošė žemėlapį,paženklin
tą "pirmoji laida 1939". ištisus metus prieš ' BaJLtijos valstybių aneksiją 
tas 1939 m.žemėlapis ’turėjo reikšmingą antraštę:"Lietuvos SSR,Latvijos 
SSR ir BSSR,"paskutinės raidės reiškia "Gudijos SSR.".

2. Nominalinis Lietuvos NKVD viršininkas Guzevičius savo 1940 m.
lapkričio 28d.įsakymu Nr.0054 nurodė sudaryti visų "liaudies priešų"są- 
rašus,įimant visus nekomunistus ir svetimšalius.To įsakymo įžangoje jis 
taip išsireiškia:"Vykdant USSR NKVD įsakymą Nr.001223, liečiantį anti- 
sovietinio elemento ataskaitą..." - . .. -

1941 m.vasario mėn.buvo įsteigtas naujas NKGB departamentas -Liau
dies' Valstybės Saugumo Komisariatas. Jis padalino NKVD dviem dalim, ir 

.. vyresnysis valstybės saugumo majoras Gladkov,iki tol kaip pavaduotojas 
kontroliavęs Guzevičių, dabar tapo savarankiu ir pilnateisiu valstybės 
saugumo komisaru. Jam mes esame skolingi už sužinojimą datos, kada Ru
sija pradėjo parengiamuosius darbus genocidui Baltijos valstybėse:čia 

\yra originlas griežtai slapto įsakymo. Jo faksimilė buvo išspausdinta
1946 m.spalių mėn.Lithuanian Bulletin laidoje drauge su vertimu anglų 
kalba.Yra viena iš tam tikro skaičiaus NKVD griežtai slaptų bylų,,1241 nu. __

- sučiuptų lietuvių'sukilėlių. ’ ■
Dviejose vietose,draugas Gladkov fiksavo datą - pagrindinę direk-

. tyvą Gu’zeviČiui ir ;jo. atitikmenims Latvijoje bei Ėstijoje.Pirmam puslp.
3 str.nusako: ‘ ■’

g "Buvimas didelio .kontingento.asmenų,priklausančių ,• operatyvinei ata- 
../.</ ■ -skaitai pagal'USSR NKVD įsaką Nr.001223,1939 m.spalių 11d. ,nepai 

s ant konkrečios dįitos, liečiančios jų priešsovietinę veiklą..."
Antrame puslp.j is pakarto ja įsako 4 pastraipos paskutinę eilutę:

"(Žiūrėk SSSR NKVD 1939 m.spalių 11d.įsaką Nr.001223)"
Toji data yra įsidėmėtina .visiem valstybės vyram,besiderantiem 

dėl sutarčių su Sovietų Sąjunga: pradinis įsakas, atiduodąs vykdyti
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Dekanozovo parengtą Baltijos tautų likvidavimo planą, turi datą sekan
čios po draugingumo ir abipusės pagalbos sutarties tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos pasirašymo dienos,ir savaite vėlesnę,negu panašių su
tarčių su Latvija ir Estija pasirašymo diena.

Serovo_genocidiniai_įsakymai
Rinkinys Rusijos NKVD ir NKGB greižtai slaptų dokumentų,įskaitant 

šių nelemtų institucijų vyriausios būstinės Maskvoje keletą blankų.bu- 
vo Lietuvos pogrindžio surasti.Šie dokumentai dabar yra JV saugomi.Priš 
keletą metų jie buvo numikrofilmuoti ir nufotografuoti; kad jais galė
tų pasinaudoti vyriausybihės agentūros ir tyrinėtojai atskleisti.vidi
nėms operacijoms NKGB - NKVD pajėgų, kurios yravkomunistų partijos ži- ♦ 
nioje Rusijos įtakai į nerusiškas sritis ir kraštus plėsti.Šie griež
tai slapti įsakai,kurių ’antroj pusėj pažymėta."skąičiau" ir pasirašyta 
įsaka vykdančio valdininko, atskleidžia revoltuojančius sistemingo pa
sirengimo genocidinėms ’’operacijoms” davinius. Jie pavaizduoja kruop
štų popierinį ’’ataskaitos” darbą,kuris slepia šimtų valdininkų nedė
kingas pastangas persijoti Lietuvos, Latvijos,Estijos valstybinius ir 
privatinius archyvus ir sulyginti su plataus slaptų agentų-informato
rių tinklo surinktomis žiniomis.Vietinių NKVD ir NKGB įstaigų paruoš
tos ’’ataskaitos” buvo atidžiaisijojamos ir klasifikuojamos centro į- 
staigų Lietuvoje,Latvijoje,Estijoje ir savo, ruožtu perduodamos Mask
vai. Geležinkelių ir-auto transporto priemonės buvo gausiai sutelktos 
genocidinei invazijai į Baltijos Valstybes.Atvykę papildomi NKVD dali
niai turėjo įsakymą nesirodyti gatvėse šiuose okupuotuose kraštuose.

"Operacijų” tvarkaraštį sutrukdė Lietuvos ūkininkai, kurie nelauk
tai pasipriešino grūdų atsargų atėmimui, ir jaunų vyrų ginkluoti bū
riai,kuriuos rusų priespauda buvo į desperaciją įstūmusi.Gladkovas .in-1 
formavo Maskvą, nurodydamas savo valdiniams infiltruoti NKGB agentus į 
sukilėlių eiles. ■

Du griežtai slapti įsakymai,surašyti Maskvos blankuose ir su ran
ka rašytom rezoliucijom eilės pačių vyriausių NKGB pareigūnų Lietuvoje, 
buvo išspausdinti "Lithuanian Bulletin” 1947m.rugsėjo-spalių laidoje. • 

1941 m.gegužės 31d.įsakymas nurodė rusų NKGB įstaigai Lietuvoje;
”..>«SSR Sąjungos Valstybės Baugumo Liaudies Komisaras draugas Mer- 
kulov ĮSAKŽ: ■ . -
"Parengti ištrėmimui į tolimas SSR Sąjungos vietas priešsovietiškąi 
nusistačiusius asmenis,kurie veda aktyvią kontrrevoliucinę agita
ciją.
"pranešta tamstai vykdyti".

0 štai žinomasis "SEROVO 'ĮSAKYMAS".Egzempliorius,kurį Jums rodau, 
turi antspaudą,rodantį,kad jis buvo gautas NKGB Šiaulių skyriuje ir 
skirtas Šiaulių apygardai kaip gaunamas raštas Nr.24 1941 m.birželio 
7 d.Jis buvo paruoštas daug anksčiau,nes "parengimo" uždavinys buvo 
paskirstytas įvairiems pareigūnams 1941ra.geguės 23d.įsakymu Nr.0037, 
kuris rėmėsi komisaro Merkulovo 1941 m.gegužės 19d.įsakymu Nr.77.Iš 
tikro,Gladkovo 1941m.birželio 4d.įsakymas Nr.1/1148 Šiauliuose buvo, 
gautas tą pat birželio 7d. ir įregistruotas kaip gaunamas raštas Nr. 
23, tai yra vienu Nr.prieš Serovo įsakymą.Jame Glagkovas nurodo į savo 
ankstesnį įsakymą Nr.0037 ir remiasi Serovo instrukcijom. 1941m.birže— 
lio 6d.įsakyme Nr.1/1160 Gladkovas pažodžiui kartoja Serovo įsakymo 
nuostatus ir nurodo į "papildymą • ankstesnių instrukcijų apie .prav.edi- 
mo būdus jums žinomų operacijų." (Tas įsakymas buvo išspausdintas Li
thuanian Bulletin 1946 m.pavasario laidoje puslp.24.).

0 štai kitas 1941 m.birželio 4d.Serovo įsakymas,kuris dar nėra 
paskelbtas. Jis išvardina "priemones,kurios turi būti iš anksto pa
ruoštos prieš būsimos operacijos vykdymą".Jis liečia tokias smulkme-
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nas,kaip aprūpinimas popierių ir pieštuku kiekvieno ’’operacijos daly
vio”,ginklų ir šovinių tipus,kurie turi būti išduoti ir tt.Jis nurodo, 
kad asmens."iš tarpo vietinio partijos-sovieto aktyvo,kuriuos numatoma 
paskirti operacijai",būtų parinkti is anksto,bet kad nė vienas nebūtų 
painformuotas apie būsimą operaciją.Trečiame str.sakoma;

"Pagrindinai išstudijuokit instrukciją, liečiančią operacijos pravedi- 
mą,kuri yra liaudies komisaro pavaduotojo draugo Serovo patvirtinta.” 

Jis nurodo Serovo pagrindinio įsakymo eilės str.str.nr.nr.Peikia paste
bėti, Serov nebuvo koks žemesnis "įgaliotinis",operavęs okupuotame kraš
te. Tai Sovietų Sąjungos valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduoto
jas, pasekretorius pagal mūsų amerikoniškus pavadinimus.

Serovo instrukcija,"liečianti priešsovietinio elemento iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ištrėmimo operacijos būdą" jau dėl paties jos pa
vadinimo yra tarptautinės reikšmės dokumentas.Ji nėra vidaus reikalas, 
rusiškosios jurisdikcijos naminis padaras."Operacija" buvo tarptauti
nė,Rusijos politinės policijos ir ginkluotų pajėgų pravesta teritori
joje okupuotų svetimų valstybių,kurių suverenumas būva tada ir tebėra 
šiandieną pripažintas Jungtinių Amerikos Valstybių,Didžiosios Britani
jos,visos Lotynų Amerikos,Britų Commonwealth of Nations ir kitų laisvo
sios pasaulio dalies valstybių.Tokia veiklos rūšis prašosi tarptauti
nės jurisdikcijos,j ei jai būtų lemta būti teisiamai.Tas dokumentas yra 
svarbus_genocido_konyencijos_reikalirigumo_įrodymas

Pagrindinė Serovo instrukcija suskirstyta į kelis skyrius: l)3en- 
droji padėtis,2)Instrukcijų davimo būdas, (b.y.suglaudinimas pagal mūsų 
supratimą),3)Būdai dokumentam išgauti,4)Būdas deportacijai įvykdyti,5)' 
Būdas deportuotajam nuo šeimos atskirti,6)Būdas deportuotajam prista
tyti, 7 ) Pakrovimo būdas. Iš skyrių antraščių galima sprąsti,kad tai ge
rai suplanuota schema.Norėdami sutaupyti laiką,praleisime kitas detales, 
o kreipsime Jūsų dėmesį į Serovo įsakymo 5 skyrių:

"Kadangi didelė deportuojamųjų dalis turi būti suimta ir patalpinta . 
į specialias stovyklas,o jų šeimos įkurdintos specialiuose punktuo
se tolimose srityse,reikia pravesti šeimos narių ir šeimų galvų iš
skyrimo operacija simultaniškai,nepainformuoj ant jų apie būsimą per-* 
skyrimą. Padarius kratą ir sudarius reikalingus dokumentus asmens 
bylai tremiamojo namuose,operacijos vykdytojas turi sudaryti dokumen
tus šeimos galvai ir juos įdėti į asmeniną pastarojo bylą.Jo šeimos 
nariam sudarytieji dokumentai turi būti įdėti į tremiamosios šeimos 
asmeniną bylą. , ... k- '

"Visa šeima į stotį turi būti vežamu drauge ir tik pakrovimo stotyje ' 
šeimos galva turi būti atskirtas nuo savo šeimos ir patalpintas į 
specialų šeimų galvom skirtą vagoną.

"Surenkant draugėn šeimą tremiamojo namuose šeimos galva turi būti 
įspėtas,kad jo asmeniški vyriški daiktai turi būti pakuojami į at
skirus ryšulius,kadangi tremiamojo vyro sanitarinis tikrinimas bus 
daromas skyrium nuo moterų ir vaikų".
Toji masinė moterų ir vaikų,kurie jokia.prasme nebuvo politiniai d- 

ponentai,deportacija įrodo šėtoniškas pastangas lietuvių tautai sunai
kinti. ■ ’ .' ' ...

paskelbtieji NKGB įsakymai,kurie rūpestingai sutraukė dienines ir 
penkių dienų "ataskaitas" ir pranešimus, apėmė visus nekomuhistus:dva
sininkus, buvusius valstybės pareigūnus,partijų lyderius,armijos kari
ninkus , Šaulių Sąjungos narius,skautus ir skautes,filatelijos ir espe
ranto entužiastus,ūkininkus>namų savininkus ir tt.Visi jie buvo įtrauk
ti į^sąrašus kaip "liaudies priešai". "Ataskaitos"^turėjo pastabas:Lie- 
tuviškieji tautiniai kontr-revoliucioąieriai,Lenkiškieji tautiniai 
kontr-revoliucionieriai,Žydiškieji tautiniai kontr-rreyoliucįonieriai,
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Ukrainiskieji tautiniai Kontr-revoliucionieriai ir tt.Pažymėtinas 
kiekvienų pavadinimas .'’tautiniai”,ne socialiniai ar politiniai.Buv. 
Amerikos pasiuntinybės, Amerikos konsulato,Jungtinių Valstybių pre
kybos firmų tarnautojai įsalgąiai buvo tarp '’liaudies priešų.”

Dr.Mykolas Devenis.V/atėrbury;,Conn, .gydytojas,Amerikos pilietis, 
buvo . sulaikytas Lietuvoje ' ii*, buyo priverstas praleisti daugelį'mėne
sių'arktinėj Rusi jo j , įimant Naująją Žemą ir.Vorkutą, kurįų-/vienas 
paminėjimas trenkia teroru Lietuvoje.Jis yra vienintelis/lietuvlų .. 
kilmės amerikietis,kuris kada nors-buvo išlaisvintas Iš Sovietų mir
ties stovyklos. ? ’ / ’ J;. . •• .

Kiti amerikiečiai tebėra dingą Sovietų vergų darbo stovyklose;
Štai Worcestery,I4ašš. gimusios ponios Čarhėckienės atvejis.Ji JLšte.-' 
kėjo už Lietuvos miriistėrio Washingtone/-ir: sti juo išvyko Lietuvon, ■ ... 
bet pasilaikė Amerikos pilietybę'ir pasą.Rų/sai deportavo ponią 8 ar- 
neckieną drauge su jos vaikais į Sibirą.Po■pakartotinos mūsų Valsty* ‘ 
bės Departamento intervencijos karo metu rusai buvo sutikę- ją paleis
ti,bet ji būtų turėjusi,, palikti savo vaikus ir būti be žinios apie ' 
savo vyro likimą ar jo laikymo vietą.Buvusio j i panelė. Šulcaitė iš 
Wore esterio-,-Mas s. tebėra kur nors Rusi joje.-Serovo įsakymas tebegalioja., ..

įi®£2Y2®_duoklė_gėnoęidui ' ■
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas savo 1949 m.spalių . 

3 d.memorandume painformavo Jungtines Tautas apie ištisas.serijas 
didesniųjų genocidinių ‘'operacijų” bangų,rusų įvykdytų po to,kai jie -; 
vėl okupavo Lietuvą.Tos ’’operacijos” yra papildymas sistemingų sui- 
minėjimų ir trėmimų nuo 2000 iki 3000 žmonių kas mėnuo.

Lietuvių duoklė 1941 - 1948 metais deportuotų ir nužudytų buvo: 
300.000 nacių okupacijos aukų ir 520.000 antrosios rusų okupacijos 
aukų.Nuo 1940 m.nuostoliai siekia 30o/o. visų vietos gyventojų.Mažai 
3.000.000 tautai tai yra nepataisoma žala,padaryta svetimos valsty
bės,su kuria iki' nelauktos invazijos buvo, palaikomi puikiausi san
tykiai. Memorandumas nurodė,kad priverstina žemės ūkio ‘kolektyvizaci
ja sudaro rafinuotą genocido metodą,kuris atima iš lietuvių,dar pa- 
likusių krašte,jų bažnyčias,visas .asmens laisves ir nuosavybę,bet 
korį kontaktą su tautine kultūrą, religinį mokymą,nepriklaųsomą-?gai- 
vojimą.pasipriešinimas kolektyvizacijai kaštavo 100.000 deportuotų 
194B m. ir 120.000 pirmajame 1949 m.pusmetyje. - .

■•Be tiesioginių žudymų,deportacijų, tautinės kultūros sunaiki
nimo ir šeimų perskyrimo iš tautos atimtas normalus šeimyninis gy
venimas ir tautos prieauglis sustabdytas.Lietuvos jauni vyrai varo-_. ... 
mi tarnauti į Sovietų karines pajėgas Rusijoje.Kiti jauni vyrai ir. 
moterys ’’savanoriais” varomi į darbo batalijonus dirbti Rusijoje.
Vaikai prievarta atimami’ nuo tėvų ir siunčiami į specialias lavi
nimo mokyklas,kad išaugtų kaip rusiški .pagonys.

Lietuvos jaunimas veda ginkluotą kovą kaip partizanai ir gau
siai miršta1. Patekusio j i nelaisvėn-kankinami neįtikimais būdais.pate
kusios nelaisvėn moterys be atodairos prievartaujamos ir tyčiomis 
apkrečiamos venerinėmis ligomis,© vyrų lytiniai organai žalojami. 
Rusų ir azijatų masės gabenamos ir įkurdinamos Lietuvoje.

Rusijos netvarkos ir priespaudos vaizdas yra per daug baisus,, 
kad smulkiai apie jį galima būtų pasakoti. •

B® ^2 i ja
Nusikaltimas genacidu vyksta Lietuvoje,Latvijoje,Estijoje,Ry

tų Prūsuose,Rytų Lenkijoje,Ukrainoje ir tt.Genocidu nusikalsta So-
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vietų Rusijos politiniai organai,tuos kraštus okupuojančios Rusijos 
karinės jėgos pagal vyriausiojo Sovietų Sąjungos valstybės organo - po- 
litbiuro - nurodymus.Tuo pat metu lygiagrečiai vykdomos genocidinės d- 
peracijos prieš daugelio tautų karo belaisvius.

Viską draugėn suėmus,yra tai daugpavidalinis genocidas pagal visus 
penkis genocido aptarimo požymius. Jis liečia daug tautų ir daug rasių. 
Savą apį^pįm^jis, yra, tarpt.au.tlnis»- ė!-i. \ 3.1 • -

. T'arpt'ą^iiąiąm nusikaltimui užkardyti. yią-reikaTidga^ larp'taą^inis 
bendradarbiąyi^ąs,'' G.enbeiclas. yra. baisesnis nusikalt ima s1 nei praėjusių 
amžių,;, vergų,-,p:fgkyba, pirati-ja, įirėkyba1 opi j umu’ arba kiti tarptautinės 
apimties' nūs įkaitimai; kuriemsuderintom, tarptautinėms pastangom:-yra pa- 
naįkįnįbiĮ V3D tvu* , f •' - 'Vv-A:-'-

.Tarptautinė-'teisė-galutinėj išvadd'j “įėrė 'vaįstydių.priimtų papro
čių rįnkinys,Pirmiitiriis' žingsnis tarptąiitįniąm ęįųsĮ^ąltįmui. užkardyti' 
- priėmimas tam tiktų'‘Veiksmų definicijos ir jų‘pasmerkimas kaip tarp
tautinių nusikaltimų.Jei dauguma,ypačiai jei didieji tarptautinės val
stybių bendruomenės nariai1'tuos aptarimus priims , jie taps tarptautinės 
teisės nuostatais.

Jungtinės Valstybės yra tarpvalstybinės šeimos vyresnysis narys, 
įpareigotas saugoti Jungtinių Tautų chartos principus. Kitos tautos 
pratusios laukti iš mūsų moralinės vadovybės. Jungtinių Valstybių ak
cija atsiliepia visuose žemės kamuolio, kampuose.Ar galime tad mes gar
bingai atsisakyti padėti nustatyt'! -tarptautinės. teisės aptarimus, kad 
genocidas-būtų pripažintas’, tarpt r.,atinįriį nusikalt imu? Mūsų atsisakymas 
ratifikuoti genocido--kpd%ncįją būtų-Serovo. ir į jį panašių ■pdbrąšini- 
mas plės-ti^bavo genocidines ‘’operacijas” ir paneigti Dešimt Dievoįsa
kymų. ”vt

patęįkąš-.^iuoštą teisinių samprotavimų p.Jurgėla tąsė:
"Jei^nebūtų buvę Kellogo - Brįando pakto,kuris tebuvo švelni- dekla

racija,mės nebūtume tarėjų nustatytos agresijos sąvokos ir nebūtum ga
lėją įvairiom agresijos formom^pastatyti mūsa pasipriešinimo -sąvokas. 
Mes nebūtume galėją teisti didžiųjų karo nusikaltėlių ° nacių dėl kon
spiracijos prieš taiką. ’

Tas pat yra su genocido konvencija.Jei mes ratifikuosime tą sutar
tį, tai bus mūsų įnašas į priėmimų naujų tarptautinių nuostatų,kurie, 
kaip tarptautinės teisės dalis turės įstatymo galią,Mūsų pirmaujantis 
pavyzdys padrąsins kitus kraštus.Sankcijų aparatūra galės būt vėlinu 
diskut,nojam.a.Įjtxikui atėjus,Jungtinės Valstybės turės pakąnkajn.ai progos 
svarstyti projėktą: pagal jo vertą.Svarbiausias dalykąsv-yrą-.--.tjas,kad bus 
įstatymas. p,r.ięš genocidą.Vien tik 'tas' faktas.jau gali-ą^grasin&i ®osi- 
kaltėliusi : ' •/ ' • '■.'Hūv5 71'.

Baigdamas aš noriū.-.praŠyti Pakomįsį įjungti ^"'spausdinamą^protokolą 
liečiančią genocido konvenciją rezoliuciją,neseniai Amerikos Lietavių 
kongreso nubalsuotą,© taip pat kviečiantį konvenciją.ratifikuoti mon- 
signorų laišką.” i - •'■ -v-' '

Šis liudijimas rado atgarsio.JV Paryžiaus Ambasados 1950/2.10. 
biuletenis pažymi:"Jungtinių Valstybių kongresas gavo žinių,pagal ku
rias Sovietų S-ga praktikuoja tautinių grupių naikinimą savo -aneksuo
tuose kraštuose.Tikslūs kaltinimai buvo pateikti vasario 9d.senato, už-' 
slėnių reikalų pakomisy p.Debrianskio,Amerikos ukrainiečiųKdn^rįejš.b. pir
mininko, ir p.Jurgėlo.s,Amerikos Lietuvių Tarybos atstovo.Abu^ū'gyvai rei
kalavo,kad Jungtinės Valstybės retifikuotų Jungtinių Tautų konvenciją, 
kuri draudžia jir baudžia,,genocido...nusikaltimą. Paskum atstovas Abraham 
J.Multer įteikė raštą,, atkreipiantį dėmesį į- Rusijoj -Vykdomą antisemi
tizmą. Tą raštą paruošė kongreso bibliotekos ekspertas Df.Serginu Jakob- 
son, ”
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V. A SA R I Q ŠE c 1 G L^J K.I O jį ' ■ ;, .... '

ATGARSIAI LILIJA

Vasario 16 diena šiemet rado didesnio atgarsio nei anksci 
Musų tautiečių pastangom pasisekė įeiti ne tik į spaudės puslapius, 
bet ir į rądio transliacijas su gyvuoju žodžiu.. Vasario 15 d. Romo? 
siųstuvas davė koncertų "Čiurlionio1' įdainuotų plokšteliųį kurias i 
ten pasiuntė VT.' Prabilo keliom minutėm ispanų radiofonas, Urugvajaus 
ir kt. Dėmesio verta transliacija iš Stuttgarto, kuri davė pasikalbė
jimų su VLIKo nariais, o ypačiai atkreipė susidomėjimų Voice of Ame
rica lietuviška transliacija pavergtajam kraštui. Dalį medžiagos ir 
dalį mus pasiekusių atgarsių čia skelbiame (E.). . ■ .

' Stuttgarto radiofone “

/. '■Vasario 16 d. 1b vai. siųstuvas transliavo vokiškai pasik«- 
bejimų, o po jo sugrojo "Čiurlionio" ansamblio įdainuotų "Op, op, kas 
ten, Nemunėli ?" ; ■ •’ : - ■

; Pasikalbėjimo teistas•buvo toks ;
Šiandien lietuviai, maža tauta, kuri jau eilė metų kovoja su 

savo galingu pavergėjų, švenčia savo didžiausių nacionalinę šventę, 
žinodami, kad dar daug lietuvių tebegyvena Vokietijoje ir klauso:mus> 
transliacijų, pakvietėme prie mikrofono lietuvių atstovus, jų vadovau
jančio organo Variausio jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narius.

- Prašome paaiškinti, kokios prasmės Jums turi ši diena ?
- Vasario 16 d,' l>lo metais, dar karui tebeeinant lietuviai 

savo sostinėje Vilniuje paskelbė s-vo valstybes atstatymų. Po 120 me
tų su viršum caristines Rusijos okupacijos atstatyti savo valstybę tai 
buvo didelis įvykis. Prezidento Viisono dekliaruotos tautų apsispren
dimo teisės buvo palanki atmosfera atsikūrusiai valstybei. Bet uaimti 
vietų tarp Europos valstybių nebuvo lengva. Vokietijos demokratinės 
grupės tada pirmosios parode naujai atsikūrusiai valstybei~~palankumo 
ir paveikė savo vyriausybę pripažinti Lietuvę. Toliau puses metų žūt
būtines kovos su bolševikais, kurie mėgino per Pabaltijo valstybes už
lieti Vokietijų. Pabaltijo valstybes ir Lenkija sėkmingai atstūmė už
puolikų, tada ir su Sovietų Sąjunga 1920 metų liepos 12 d. padaryta 
taika. Sovietų Sujungs pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir atsisakė 
nuo bet kokių pretenzijų "visiems laikams" į Lietuvos teritorijų .Taijj , 
"visiems laikams", nes tada Sovietų Sąjungą buvo silpna. 1>21 m. Lie- 
Tuv^Tuvo priimta į !Bautų"Sų'Jūhgų. Sitokis kelias buvb "į laisvę ir Eu
ropos valstybių šeimų...

Po dviejų dešimtų metų laisvo gyvenimo prasidėjo kelias vėl 
į nelaisvę. Gerai pažįstamas 1939 m. Ribentropo-Molotovo susitarimas, 
kurio rezultatas - Pabaltijo valstybių okupacija ir prievartinis įjv - 
girnas į Sovietų Sąjungų. Si prievarta įvyko, nes sovietai jau buvo 
stiprus, o Vokietija nustojo buvusi demokratinė....

- Įjungimo procedūra dabartinių įvykių šviesoje gerai su
prantama. Bet kaip dabar yra su Lietuvos teisine padėtimi ? Ar kurie 
tarptautines teises autoritetai aneksijų sankcionavo ?

- Vakarų didžiosios valstybės Baltijos valstybių įjungimo i 
Sovietų Sąjungų nepripažino. Washingtone, Londone, Vatikane ir kt. 
veikia oficialiai Lietuvos diplomatinės atstovybes.
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- O vyriausybė i
- Sovietams Lietuvą užėmus vyriausybes nariai buvo deportuo

ti. Vyriausybės vietoje veikia dabar Lietuvos išlaisvinimo Komitetast 
kuris* eina vyriausybės funkcijas. •

- Kaip jis susidarė ?
- Jis buvo sudarytas visų. Lietuvos demokratinių, grupių, ir 

kovos organizacijų, susitarimu Lietuvoje okupacijos metu. 1?44 m. ges
tapas jo daugumą narių, suėmė ir išgabeno i kalėjimus. Po Karo jie bu
vo išlaisvinti ir darbą atnaujino jau Vakaruose. Jis veikia kontakte 
su Lietuvos diplomatinėm atstovybėm ir viso pasaulio lietuvių, organi
zacijom, ypačiai Jungtinių. Amerikos Valstybių, kur lietuvių, emigrantų, 
yra arti milijono, taigi Ketvirtadalis tautos. Kol kraštas nėra lais-

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas yra tautos valios 
reiškėjas. , . . .• .

- 0 iš krašto turite žinių' ?' ' \ ;
- Krašte viskas daroma pagal šuk^ nuo vakarų į rytus '.

Deportacijos SmarKė ja .'Jąu'25% 6yventojų išvežta'. Vyskupų nebeliko.Ku- 
nigų tiK’JO/U Ūkininkų,jau apie 60% Kolchozuose. Kurie turėjo per 30 
ha:; tie ir į Kolchozus’nepriimami : gabenami į Rusiją. Jų vietoj atgabe 
benami mongolai. Klasinio .tautos naikinimo procesas smarkeja.

- O ateitis';-."ai- eSat.ė optimistai .? ........ .;'
’L Tiek;pąt'%ka’ip"'Jtis' dėl viso.s.Europbs'ateities. Res.musu li- 

’ Vkimds "yra susi ją s.'šč!'Vis 0$ Euro'poš likimu. Sovietų imperializmui .ver- 
^•-šia’ntis į Vaka'rug', Pabaltijo valstybės buvo tik’p-i^mosios' tos ekspan

sijos aukosi Šiandien vafliai K.ną .betiki, kad soviet4ųimo .^ęęcesas bet 
kuriame okupuota me klaš-te ^sustotų pusiaukelėje ir Kad nemėgintų persi
risti per "dabartinę geležinę uždangą toliau į Europą,.' Arba Europa bus 
išgelbėta - tada ir Lietuva bus laisva - arba Europoje Įvyks tai, kas 

•dabar vyksta -Pabaltijyje. .
; Savo tėvynės likimą siddemi su Europa, turite, be abejo,

galvoje ir pavyzdi, kas' laukia Europos atsidūrus panašioje padėtyje r 
' - Tikrai taip. Ir net daugiau. iiusų Kraštai po pirmojo pa

saulinio karo sykiu su Lenkija pastojo Kelią i vakarus slenkančiam
.. bolšev-izmųi ir tuo pasitarnavo Vakarams. Dabar musų Kraštų skaudus 11-

■ kimbs ■pa:dęčą- Vakarams’ tinkamai suprasti pavojų. Ir tai yra musų mora- 
linis įnašas' Vakš*rams. Apkąru visuomenė .tikrai vis aiškiau supranta, 
kad jos jėgą yra;Europos, vienybė, kad į vakarų šeimą, priklauso ir 
lp isvogj-.ir:; Įu'o'^t’rjrpu; iivlaisvos tautos. To supratimo išdava - nietuva 
su LatVi-ja- ir* Estija dalyvauja Europiniame. Sąjūdyje pilnateisiais na
riais. 0' ir paskutiniu laiku Amerikos’lietuvių.kongresą, nukreiptą 
prieš genocidą Lietuvoje, sveikino presidentss Trumanas ir daugel kon- 
gresmanij.; ,

, : . Vakarų stibipratimas-auga. Lietuvos, dalyvavimas Vakarų ben
dradarbiavime taip,pat stiprėja, Šitas procesas ir pro labai tragiš
ką dabartį- duoda jašgrindo pasitikėti ateitimi.

- Bet šiandien, tUr but, nejaučiate šventės nuotaikos', at
sižvelgiant į padėtį, kurioje yra lietuviai namie ar išbarstyti po pa
sauli ? '

- Tikrai taip. Nors šią- dieną švenčiame, bet ji dabar yra- 
nejauki : mum ši dabartine diena yrą proga'priminti viso pasaulio lie
tuviam, ypatingąi'kovotojam tėvynėje, kad šios dienos-šventėje mes ne
turime pagrindo džiaugtis, bet kad mes norime ir kad ateis tokia ti
krai šventės dieną, kade Lietuva vėl bus laisva.

V oice of America •. - . ■

Vasario 16 d. Voice of America siųstuvas davė programą lie
tuvių kalba, SKirtą pavergtajam kraštui. Tarp Kitų dalykų transliavo 
VLIKo pirmininko k. Krupavičiaus ir buv. prezidento K. Griniaus Kalbas.
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Griniaus kalboje pabrėžta : Amerika stovi priekyje kovos prieš bolše
vizmą, bolševizmas nėra nenugalimas; visi lietuviai užsieniuose, Ke
lia balsą prieš pavergėją, tėvynėje reikia taupyti savo jėgas* ir iš
tverti iki išvadavimo. * '

VLIKo pirmininkas pasakė tokią kalbą'?
Mieli brolia.l ir brangios sesės,
Sveikinu jus laisvo jo.pasaulio lietuvių vardu Lietuvos nepri

klausomybes šventės dieną. Skaudus įvykiai pastatė tarp Jūsų, ir musų, 
sunkiai peržengiamą geležinę tvorą, išskyra musų, kunus, bet sieių iš
skirti negali- Kur lietuviai bebus ir kaip jie bebus - Lietuva -juos 
jungs ne sutraukoma i-s ryšiais.,

Mes žinom jūsų, vargus ir Kruvinąsias kančias.žinom okupanto 
kėslus išnaikinti lietuvių tautą ir jos žemelę apgyvendinti maskoliais. 
Žinom apie ištremtuosius į Rusijos bei Sibiro mirties stovyklas, ži
nom apie lietuvių kultūros ir sutelktų per amžius medžiaginių turtų 
naikinimą., žinom trip pat ir apie didvyrišką lietuvių tautos pasi
priešinimą ir jos žūtbūtinę n.ovą. žinom apie partizanų žygius, Kuriais 
šiandieną gėrisi visas laisvasis pasaulis. . ' ” ‘

Bet ir mes taip pat visom jėgom dalyvaujame su. jumis toje 
kovoje. Nuo pirmųjų vakarų Europoje atsiradimo dienų, dar tada,^kai 
joje siautėjo nacių teroras, tebeveikia 'Vyriausiasis Lietuvos išlais
vinimo Komitetas. Vėliau d; rbui tobulinti ir plėsti prie jo buvo su
daryta Vykdomoji T? rybp.^. Jiem talkina visi laisvojo pasaulio lietuviai 
ir jų organizacijos, nežiūrint, kada jie išvykę iš Lietuvos ir xur ap
sigyvenę". Musu visų prstengų dėka' pas uiis žino, kaip žiauriai bolše
vikai 'naikina , kankine, ir kryžiuoja lietuvių tautą ir kaip didvyriškai 
ji ginasi. Lietuva šiandien yrą populiariausia iš visų bolševikų pa
vergtųjų tautų. Apie ją daug prirašyta ir prikalbėta visomis pasaulio 
kalbomis. Tų pastangų dėka Lietuvą tebelaikoma nepriklausoma valstybe 
beveik visų pasaulio valstybių. Eile tų valstybių laiko dar musų įga
liotus ministerius kaip nepriklausomos valstybės atstovus. Prie jų 
priklauso Amerikos Jungtinės Valstybes, Lidžioji Britanija, Urugvajus, 
Vatikanas ir kitos. Ypatingai nuoširdžiai ir kietai stovi teisės ir 
teisingumo sargyboje, vadinasi musų pusėje, Amerikos Jungtinių Valsty
bių vyriausybė.

Musų kančių kelias dar nesibaigia. Bet jokios abejonės nėra, 
kad kietu ir tikru žingsniu Engiame į laisvę. Šie keli Lietuvos didžių
jų nelaimių metai jau daug paėmė lietuviškų galvų- Praretėjo lietuvių 
tauta. Lietuviškosios galvos ypatingai pabrango. Nenustodami kovoti 
už s^-vo tautos ir v'-lstyb^s laisvę, branginkime lietuviškas gaivas ir 
lietuvišką Jį kraują. Kaip tai padaryti, jus geriau žinote. Mes pasiti
kime jumis. Pasitikėkite ir Jus mumis ; Vyriausiuoju Lietuvos išlais
vinimo Komitetu ir visais laisvojo pasaulio lietuviais. .

Viską darėm ir viską darysim, kad Lietuvą išiaisvintumem mu
sų. Vasario 16-toji diena - musų laisvės-Simbolis ir laidas. Laimęjimu 
tikėkim, laimėjimą pasieksim. Lietuviškas dovydas nugalėjo caro gali
jotą. Lietuviškasis dovydas nugalės ir raudonąjį slibiną, pievas su 
mumis. ~ ‘

\ La Libre Belgique

"La Libre Belgique" l>50 m. II. 16 rašo platų straipsnį apie 
Estijos ir Lietuvos tautines šventes. Pažymėjęs, kad "laisve yra viena 
ir neorioms, kad Baltijos tautų likime gludi visos Europos likimas", 
1 ikrrštįs toliau^apie iiittuvą cituoja Aleksandro Varmos, estų buv. 
min. Kaune, pareiškimus : . ■ -i

"Labar Ši didvyrių ir savanorių tauta .neabejoja, Kad artina
si momentas, kada tvisė triumfuos prieš jėgą, ir kad atęia diena, kada
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uz vieną šios dienos šventimą nereikes mokėti ilgametėm deportacijom 
Sibire.

"Lietuvos garbingoje istorijoje nebe pirmas kartas, kad sla
vų. priespauda tautą ištinka ir siekia išnaikinti jos dvasią, išaugusią 
lotyniškoje civilizacijoje. To nepaisant, likdama ištikima pati sau 
ir savo krikščioniškajam pobūdžiui, ši tauta visada išeidavo sveika 
is priespaudos laikų ir susigrąžinusi sau vietą tarp vakarinių tautų/ 
atnešdama savo duoklę jų civilizacijai. Tauta s j dar laisvasj- tatai 
įpareigo ja ■veikti pries bolševikinę tironiją, nes laisvinti’pavergtą
sias tautas ^ra dirbti viso civilizuotojo pasaulio interesui. Lietu
viai neužmiršta, kad jų herbe yra paveikslas Sv. Jurgio partrenkusio 
slibiną. • ■ . ■ .

"Bareikšdaml savo .pagarbą šitai didvyriškai tautai jos tau- ,. 
tinęs šventes proga.: - baigia p. Varma - mes linkime, kad' Slibinas vėl ' • 
butii p-ąrtrenktas artimiausioje ateityje, kad pasaulį užgulęs košmaras

- .pasibądgt.ų^- ir kąd Lietuva; atgautų savo vietą tarp" tautų - laisvų,ne
priklausomų1, laimingų." ■

“7 ’ Les derniėres Nouvelies d'Alsace
— — — *. » — (■» a* _ _ M M **' .

. • ' , • ’ . ’ ' ik • . . •

. :-i-i 1 "Lės derniereS‘Nouvelles d'Alsace", leidžiamas Strasbourg©, 
.1.950.*2.19 taip aprašė'vasario 16 d. minė jimą Strąsbourge ;

’’Lietuviai tremtiniai • Strasbourg© savo ; tautiečius pagerbė 
padedami (Vainiką -jųVintenci ja prie paminklo mįrųt ierns , Respublikos 
aikšt.e-je-, šiandien, vasario 19 d. 12 .vai v Šiuo, ženklu,-jie išreiškė 
švent.ę:.aav.o .nepriklausomybės , iškilmingai pš aked.b£qg-m.-.r-vasario.
16 d. .i,.-'.:- . c; ;/ 11

Kaip žinia, Lietuva ir kiti Baltį jos kra:šta.i;iy-ra : sovietų 
okupuoti . Ne la imingĮesletr-gyvėrito jam- padetiš' pasidarė', .nepakenčiama. 
Del to.<šį- ■sekmad.ie.nį;'Įaisvpij-o-; v'/kąrii pa’saulio' Visi: lietuviai’kreipia de 
dėmesį, į padėtį BeportU'Utų jųęiypa-tihge:i-kūdikių, mo'tinų', moterų ,sene-,.l: 
lių ir ligonių, pą.sra.erktų, suhadkinti-ar kelione je ar Soviėtų'S-goš j’.-, 
koncentracijas stovyklose, ir prašo jiem paeaibos visokiom priemonėm., 
Jie kreipiasi į Vakarų galybes ir Jungtines Tautas, kad jos. paskirtų**'" 

. komisiją-ištirti, gyvenimo ir darbo sąlygom sov ietĮtg koncęhtracį josjąto- 
vykldsę, kur yra sovietų okupuotų kraštų pasmerktieji. Jie prašo*ihtęr- 
venuoti Compete tingis įstaigas reikalauti iš Sov .S-gos nutraukti ' 
sines deportacijas iš Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos,:Estijbs)

- ir kitų-‘‘bkapuotų Kraštų." . ‘J ■ :'.'-
‘"Lė Nouvel Alsacien" 1950*2.19-20 Nr. įsidėjo platų straips

nį "Ausrbttourig f;der Baltischen S.taaten durch die Sow jetunion" , kuriame 
vaizdingai ir konkrečiai '.atpą'šako jame s dabart inis, lietuvių tautos nai
kinimas "('Straipsnis pasirodė kun.' J. Krivicko rūpesčiu). ...i--

The New York Times1 L.f:;

1950. m. vasario 16 d. minėto s •laikraštis''35 ,eilučių straips
ny j e primine Lietuvos nepriklausomybės' pa skelbimą,,, dabartiną, okupaci
ją , Vyriausip jo. Lietuvos išlaisvinimb Komiteto ’davinius apie, deporta
cijas ir-faktą , kad Jungtinių.Valstybių vyriausybė tebępripąšįst.a,ne
priklausomą Lietuvą. -. , . •

Ta "The New York^Times" straipsnelį pakartojo ir "Die Nėuo 
Zeitung"., amerikiečių leidžiamas dienras.tis Vokietijo je .■

\ . Orizzonti 1 ’Lmea.;- sų .,v>.' j

.Itaių įliustruptas ,zųrnalasi;,!0i‘i2Š0hti’'i Nr-.!b9‘'ištisuš 'du 
p*usiapįUs ' pą’skyre'V^ę-lip-. 16;'di6nos proga 'Lietuvai .‘ įsidė jo musu beh-

, j . r . • ; •' '. r 3 : ’ •’ * ■* 1 ■’ „ . ■ . : . . ; ,

• ' ■ ■ ! ' ’ v • : i. • ’.Cf’ *’ • .< ' •' • '• .
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dradarbio V.Mincevičiaus instruktyvu straipsnį apie dabartiną padėtį 
.Lietuvoje ir keturias iliustracijas.

Vasario_Į6-toji_Uragvajuje
Tolimoji mūsa kolonija,Montevideo lietuviai,išvien bu Lietuvos 

Pasiuntinybe 2.Amerikai ir. su mūsą draugais kitataučiais,vasario 16-tos 
šventą minėjo iškilmingai.

Lįet.Kultūros Draugijai vadovaujant minėjimas įvy^o vasario 11 d. 
Buvo išgirstas ministerio Dr.K.Graužinio tvirtas pareiškimas vilties, 
kad sprendžiant iš tarptautinių j įvykių Lietuvaį laisvės dienos artėja. 
Lietuvių draugas ,2.Martinez Bersetche urugvajiečiu vardu linkėjo kuo 
veikiau atgauti.'Laisvų.Lietuvių - urugvajiečių kultūrinės sąjungos pir
mininkas pasmerkė' vienybės ir darbo ardytojus P. Amerikoj e. Visuomenei 
paaiškintas ir čia pat pradėtas vykdyti Tautos i’ondo vajus.

"Meno dalyje gražiai pasirodė mokyt.Stanevičienės parengtas vaikų 
choras, baletas ir deklamatoriai. Vaizdelį iŠ Lietuvos partizanų bū
ties suvaidino keturi broliai Stendeliai su Grėbliūnu.Iš Buenos Aires 
šventei atvyrąs Šiaulių teatro dramos artistas Valentinas inscenizavo 
vaidilų su jaudinančia mažai mergytei pasaka apie artėjantį tėvynei 
laisvės saulėtekį.

Vasario 12 kun.Grigaliūnas'atlaikė už Lietuvą pamaldas.
Lietuvos pasiuntinį Dr.K.Graužinį Urugvajaus vyriausybės vardu 

sveikino asmeniškai ambasadorių introduktorius.Don Fermin Darios de 
Xeregui.Be to*sveikino nuncijus,JV ambasadorius,Belgijos atstovas ir 
kiti.diplomatai.Latvijos pasiuntinys iš Rio de Janeiro atsiuntė svei
kinimo* telegramą. e ■ w

Vasario 16-ją specialjiiais straipsniais Lietuvą ir-jos tragiškas 
kovas prisiminė dienraščiai '’ELBiėn Publico” ir ”Eį Diario Espanol”. 
Radijo.bangomis lietuvių dainos irvmintys sklido iš dviejų stočių CX 
26 - radio Agronomin skyrė 20 minučių ir CX 16 Radio Carve Visą pus- 
valąndį.Per šią galingą stotį lietuvių pusvalandis jau ne pirmas kar
tas. Šiemet Lietuvių..- Uragvajiečių Kultūrinei Sąjungai vadovaujant 
kalbėjo Dr.Graužinis,prof.Victor Dotci ir sąjungos pirmininkas Marti
nez. Bersetche. prof .‘Dotti yru nuoširdus Lietuvos draugas.Jau prieš po- 
ra.metų jis savo knygoje ”La agonia del hombre” plačiai citavo Verax 
knygas apie bolševikų siautėjimą Lietuvoje.

K. Čibirui pasiūlius,minėjime buvo priimtas Urugvajaus lietuvių 
viešas pareiškimas,vėliau paskelbtas ispanų spaudoje;

Urugvajaus lietuvių kolonija,vasario 11 d.gausiai susirinkusi į 
savo didelą šventą paminėti Lietuvos nepriklausomybės 32 metų sukaktį, 
laiko savo patriotine ir demokratine pareiga viešai pareikšti,kad;

a) Vasario 16-ji,kiekvienam lietuviui brangioji diena,nelaimei, ir 
šiemet dar tebėra sovietinės okupacijos,didelių tautos kančių ir pa
sibaisėtino genocido - tautos naikinimo - ženkle; .

b) kai skelbiamos Žmogaus teisių ir panašios dekliaracijos,tuo pa
čiu laiku Soviecų Sąjunga planingai ir skubotai vykdo lietuvių ir jų 
kainynų naikinimą,ištremdama 1 .vergiją šimtus tūkstančių nekaltų 
žmonių.

c) griežtai protesduodami prieš žiaurias deportacijas.kitas netei
sybes bei skriaudas,Uragvajaus lietuviai,drauge su savo broliais pa
triotais visame pasauly,su tautiečiais tremtiniais ir ryžtingai kovo
jančiais Lietuvos partizanais,pasižada visomis įmanomomis priemonėmis 
kovoti,iki jų senoji garbingoji tėvynė vėl bus laisvą ir nepriklausomu.

Lietuviai tikimi kad pasaulyje negalės ilgai^viešpatauti smurto ir 
apgaulės politika,kuri pūsą Europos senų ir aukštos civilizacijos ša
lių norėtų paversti paprastomis vergų imperijos provincijomis.

16
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NKVD TINKLAS TR3WINIAM GAUDYTI
Sovietų_agento_parodymai

Būvąs NKVD majoras,prisidengęs Petrovo pravarde, atsidūręs jau ■ 
Vakaruose, paskelbė "Tribune de Gėnėve" dienraštyje savo atsimi* 
pimus. Čia skelbiama ta jo atsiminimų dalis ("T.d.G.'!1950.1.i0/12),

■ ‘kurioje, jis -aprašo-TBfVD priemones DP paimti ar. likviduoti - jei .■ 
. r ne savo rankom,tai sąjungininkų ar šalpos- organizapijų/fsj ;

:' . .. t- ■
■ -iri; .g-.j B®P££rI^tų_ Likimas - v.-J...1 '

' ■ 1945 m.rugpjūčio m.buvau paskirtas palydėti’gana didęivipepatri-
j ant'd''būrį į stovyklų rytinėje Vokietijos zonoje. '

Tai buvo ilgas traukinys, sudarytas išimtinai is prekinių'vagonų. 
Ant kiekvieno kabojo didžiulis Stalino portretas, su įrašais raudonuose 
kaspinuose:"Ačiū didžiajam Stalinui,kad mus išgelbėjo iš fašistinės be
laisvės!" "Grįžtame įsavo tėvynę!" ir tt.Vykstantiemsamerikiečių ka
riuomenė buvo išdalinusi maisto, o tik ką pradėj-usi Veikti tnffiRAdra
bužių. Kai kurie iškeitė muistą į degtinę. Pirmo ji kelionės dalis vyko 
džiaugsminga nuotaika.

Vos tik paskutinius amerikonų postus pravažiavę ir prie sienos- 
sustoję tučtuojau buvome apsupti ^sovietų dalinių^R’epatriantai, "saviškius 
pamatę, parodė tikrai nuoširdų džiaugsmą: lipo is traukinio, apsikabinp 
kareivius ir karininkus nešė ant-rankų. Tašiau pastarieji,užuot: džiau
gęsi naujai atvykusiais, pasiliko šalti, nepamiršdami, kad atstovauja 
NKVD. Staiga švilpukas,ir įsakymas lipti į vagonus.Vėliau garsiakalbiu 
paskelbta, -kad traukinys vyks Werdau stovyklos kryptimi, kad vagonų ^at
rys turi būti uždarytas. Palydovai buvo įsakyti šauti', jei kas bandytų 
atidaryti duris ar šokti iš traukinio. r

Repatriantai klausėsi-šypsodamies.Matyt,nė vienas neabejojo sutiki
mu, kurį tėvynė jiems suruoš. ■ ' . ' '

Po kelių valandų kelionės atvykome į Werdau. Ir vėl traukinys -buvo 
apsuptas .Dabar jau visi buvo padėtį supratę.Nusiminę išlipo-repatrian-:r- 
tai. Nuvedė-juos į tam tikrus vieno, kalno šlaite iškastus' tuneliafi^ku- 
rie karo mė tu > matyt, buvo naudojami slėptuvėms. ; '

Po to,kaip repatriantai.,buvo nuvesti į stovyklą, kai vyrai buvo at
skirti nuo moterų ir kai įvyko patikrinimas, komendantas pasirašė man - 
aktą, liudijantį apie naujo žmogišku prekių-krovinio'gavimą.. Atvežiau 
jam net viėiią žmogų daugiau: pakeliui viena vokiečių-vergė pagimdė ^.ū-'" 
simą sovietų vergą. . " J

Mano-'misija buvo baigta. Atsisveikindamas su komendantu, pas i te-ira-. 
vau,ką j is galvoja su repatriantais daryti. . ' : • uj'';

-Kaip? - sušuko jis... - ,aš tai jau,tikrai nedavinėsiu jiems kakavos, 
kaip amerikiečiai. Jie gausėtai, .ką yra užsitarnavę, čia bus pirmoji at
ranka. f A . ... ■ '• ..

Prisiminiau tada 13 str.2 pastraipą iš instrukcijų apie repatrian
tų priėmimą sovietinėje teritorijoje.Pirmo j eilėj- buvo pasakyta,kad visi

( IŠ 16 puslp. .
Šia proga lietuviai giliai dėko ja .Urugvajaus ir kitų demokratinių 

šalių vyriau'sybėm ir ^tautom už nepripažinimą smurtu ir! klasta įvykdy
tos Lietuvos okupacijos iruž.moralinę-paramą jiems šioje sunkioj-e ko
voje su viso .laisvojo ir ciyilizuoto pasaulio priešu - raudonuoju im
perializmu* i'.f' " < ;

J
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kurie įtariami ryšiais ša Vlasovo partizanais, turės būti atskirti; 
paskum bus atrinkti patikįmiausieji.Jis bus trumpai nusiųsti namo, o 
vėliau .grąžinti vėl į Vokietiją meškerioti tiem, kurie svyruoja: re
patrijuoti .ar ne^ ir nėra’tikri dėl savo likimo SSSR. Likusieji bus 
nugabenti į.-.antro ešalono stovykla. Ten bus antras paskirstymas. Dau
gumas repatriantė pagaliau bus nugabenti į darbovietes pa gal instruk
cijas NKVD "goulag" t.y.- sunkiųjų darbų vyriausiosios administraci
jos. . . ■ Į /.

Pasakojo man,kad repatriantam vykstant į sinkiųjų darbų stovyk
las moterų šauksmus nustelbdavo■vyrų dainos:"Nesibijome Sibiro.Sibi
ras taip pat rusų žemė..." - '

Tuo pat metu mano kolegom liuncheno ir NUrnbergo repatracijos ko
misijose buvo pavesta rūpintis Vlasovo armijos daliniais,amerikiečių 
išduotais sovietam.Gal prisimenama,kad karui baigiantis tų dalihių 

-daugumas buvo Čekoslovakijoje Prahos 'apylinkėse. 1945 m.gegužės pra- 1 
džioje , Prahos gyventojam sukilus,artinosi dvi armijos: amerikinių 
ir sovietų. Bet Prahos, nei Vieni, nei -antri neišluisvino. Dabar jau' 
žinoma, kad amerikiečių tankai pagal paties Stalino prašymų sustojo 
netoli ičekoslovukijos sostinės.0 sovietų daliniai tiek sulėtino savo 
žygiavimų,-kad Prahos įgula - SS. daliniai dar spėtų čekų sukilimų 
numalšinti. Praha turėjo būti išlaisvintu raudonosios armijos.Tačiau .. 
Vlasovo daliniai šį demoniškų planą sugriovė.Jie atskubėjo pagalbon'- 
ne vokiečių įgulai, bet žūstantiem čekam. Tuo būdu sovietų armija į- 
žygiavo į rusų antikomunistinių dalinių išgelbėtų miestų.Vlasovo da
liniai pasitraukė į amerikeičių užimtų sritį.

Kelios pėstininkų divizijos, .ir'keli kazokų daliniai metė gink- • 
lūs ir pasidavė "amerikiečių armijos globai".-Sis faktas labai su
jaudino sovietų štabų.Lųblanka ir Kremlius iššigundo, kad aliantai 
gali pasirodyti protingesni kaip Hitleris ir netrukdyti rusų antiko
munistinių jėgų organizavimusi.Stalininei oligarchijai tatai visada 
buvo košmaras.Todėl viskas buvo padaryta pavojai pasalinti.Pradžioj 
Vlasovo-vyrai buvo apšaukti "karo belaisviais",vėliau "karo nusikal
tėliai s". I/Iums prašant jų stovyklos buvo aptvertos spygliuotom vie
lom, ir amerikiečių sargyba sustiprinta.Viena po kitos tos stovyklos 
buvo perduotos sovietų komendantūrai,kitaip tariant NKVD;

■Prisilaikant didžiausio atsargumo buv.Vlasovo armijos stovyklos 
buvo padalintos į daugybą mažų, kad greičiau būt galimą su jom paty
liais baigti. Šita operacijų atlikus,amerikiečiai vykdė ir toliau 
išdavimą visų rusų;kaltinamų tuo, kad drįso kovoti prieš komunizmą 
tuo metu, kai visas civilizuotas pasaulis negalėjo Sovietų Sąjunga 
atsižavėti.

Norint suprasti,kaip tie išdavimai vyko,naudinga pasiskaityti 
amerikiečių armijos organo "Stars and Stripes" 1946 m.sausio 23 d. 
straipsnį.Tas laikraštis didelėm raidėm skelbė:"Rusų išdavikai,lyg 
kokie žvėrys,viens kitą žudo".Straipsnis aprašinėjo:"Kai kareiviai 
(amerikiečiai) įėjo i tuos barakus,kur buvo rusai,skirti repatrijuo
ti, du suimtieji stiklo gabalais mėgino viens antram perplauti pilvus 
Kiti du bandė perplėšti viens kitam gerklę. Kitas, galbaįsmušąs lan
gą, stiklu persipjovus gerklę. Vaizdas,-pasakoja vienas iš^karių,- 
neturėjo nieko žmoniško.Barakuose radome ne žmones,bet gyvulius.Tuč
tuojau musų kareiviai perpjovė virves,ant kuriųjcabo jo kūnai tų,ku
rie buvo korųsi. Kiti,dar gyvi, kažką mums rusiškai saukė,pirštu ro
dydami i mūsų Šautuvus, o paskum savo krūtines:-prašė juos pribaigti... 
Nesidavė gelbstimi.Vienas rusus,perverta krūtine,gulėjo be gyvybės 
ženklo.Tačiau paguldytas sunkvežymyje,j is dar įstengė atsistoti ir 
iššokti. MP (Military Police) nestengė jo išlaikyti. Du iš jų sudau- 
žė-savo lazdas,bemušdami jį per galvą." ’
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, Stengiuos negalvoti apie likimą tą,kurie pateko į mūsą rankas.Tuo

metu dėvėjau NKVD uniformą.Taigi tuose nusikaltimuose turiu ir aš savo 
atsakomybės dalį.Kai prisimenu tuos laikus,savo sąžinės balsą mėginu 
nutildyti,galvodamas,kad Vakaruos taip pat ne angelai.

. • n »
ųnrra^ 5 nįkiną _bKyp

po Iželių mėnėsių didžioji dalis sovietą piliečių buvo repatrijuo
ti.Pagal instrukcijas dabar tūlojome '‘gaudyti nuo repatriacijos besi- 
slaptantį elementą1’. Daug Di . i.l . ...u iŠ SSSR,Balti jos kraštų irvLenki- 
jos, pradžioj e vengė UNRRAos stovyklų. Vieni, turėdami neramią- sažlną, ne
norėjo patekti į NKVD nagus.Kiti dėl to,kad bijojo būt grąžinti į savo 
kraštus,! politinį santvarką,kurios nenorėjo^Tokie vietoj UJiRRAos glo
bos-verčiau rinkos badavimą ir vietinės valdžios bei žmonių.užgauliaji- 
mus.Vis dėlto ir iš stovyklose esančiu D? nemažai figūravo mūsų ’’karo 
nusikaltėliu'?sąrašuose,Bet tie žmonės buvo sunku atpažinti,nes turėjo 
netikrų dokumentų ir ypač,kad jie savo tarpe buvo solidarūs. Mes,NKVD 

/tarnautojai,,niekada nebūtume galėją savom j-ėgOm rasti tuos ’’karo nusi
kaltėlius”. Retas mūsų mokėjo angliškai ar net vokiškai.pati aplinka,ku
rioje turėjome' dirbti,mums buvo visai svetima.Reikėjo susirasti agentų 
vietoje iš vokiečių,iš amerikiečių,iš pačios UNRRAos.

■ Mūsų darbas-buvo tuo palengvintas,kad visi-svetimšaliai,gyveną DP 
stovyklose,buvo UNRRAdš registruoti, o privačiai gyveną turėjo regis- 

— v:.- . truotis Vokiečiu policTjoje maisto kortelėm gaut i. Bė ‘pogtar.p1 vokiečių 
L,: ' suradimas agentų jokių sunkumų nesudarė ir nebrangiai kaštavo.; Vietiniai 

gyventojai ir vietos valdžia labai noriai ,dažnai nė neprašant,nurody
davo rusų gyvenamas vietas.Už konservu dėžą,paimtą iš amerikiečių,vo- 

. kiečiu, ’’blirgermeisteriai” ar atitinkamos įstaigos pateikdavo-mums po
licijoj registruotų svetimšalių Sąrašus. Tuo būdu-Stuttgarto repatria
cijos -komisija pati viena trumpu laiku atrado^daugiau kaip, šimtą sovie
tų pabėgėįių ir daugumai išrūpino'grąžinimą.. Žinoma,iliuziją neturėjome 
dėl vokiečių bendradarbiavimo tikslų.Bet tas mums nekliudė.Tai'buvo lyg 

: antrasis vokiečių - rūsų susitarimas. ' • ' /■
Vieną dieną Donauworth amerikiečiu komendantas sukvietė-visus so- 

. vietų1 pii'įečįus-pasirodyti mūsų komisi jai. Vokiečių viceburmistras dėl 
man riežinbmų .priežasčių amerikonų .įsakymui suteikė platesnės prasmės, 
pabrėždamas,kad tas įsakymas, a- imą.ne įtik SSSR piliečius,bet- ir Balti
jos kraštų gyventą’jUs.Tai buvo" tiesiog-mūsų nepareikšto noro-realizavi
mas ..Turėjome įsakymą reikalauti ir Baltijos kraštuose gimusiųs ■-•.’repatri
juoti'’', b et kadangi JV yra atsisakiusios pripažinti Estijos,Latvijos ir 
Lietuvos prijungimą prie Rusijos,tai viceburmistro paslaugumas mums 
vaisių nedavė.Vis dėlto Siutiną cigarečių jam dovanojome.

UNRRAos pagalba mūras buvo žymiai naiŠesnė.Taiė laikais,apie kuriuos 
. Kalbu, Šita tarptautinė organizacija savo žinioje turėjo šimtus DP sto

vyklų, kuriose gyveno maždaug pusantro milijono pabėgėlių. UNRRA iš pra-• 
džios tebuvo labdarybės vykdymo įstaiga.Pamažu tačiau teko jai prisiim
ti ir administracinių bei politinių uždavinių rūpinimas.šita UNRRAos 
evoliucija buvo mūsų įžymiausio agento prie Eisenhowerio gen.štabo pa
stangų rezultatas.Daug pinigo ji mums kaštavo,bet NKVD atžvilgiu šitos 
išlaidos visiškai apsimokėjo.

DP perėjo į UNRRAos administraciją,kitaip sakant - į mūsų rankas. 
Mūsų agentai viską darė, kad st'ovyklu gyvenimas būtų nepakenčiamas,steh- 
gdamies surasti tuos,kurie slėpėsi po.netikra pavarde ar netikru pasu,’ 
DP stovyklose turėjome dvejopus'agentus: vieni,parinkti iš pačiųpa
dugnių, išdavinėjo savo draugus už pakelį cigarečių, ar .pusbutelį degti- 

:. nės;Kiti i$ūsų/tinklan pateko dėl šantažo ar grasinimųįpvz.,kuriam nors
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DP sakydavome,kad žinome,jog jis tarnavęs Vlasovo a 
ri 'išsigelbėti, jis turi pagelbėti MGB. Kitas spaudimu ______
buvo labai jautrūs, buvo grąsinimas paliesti jų šeimos narius.Buvome 
išprašę iš UNRRAos,kad savo anketose ji žymėtų DP tėvo ir motinos var
dus ir gyvenamąją vietą. Turėdami šitas žinias,pranešdavome nepaklus
niam DP,kad,jei jis atsisakys grįžti,jo tėvai nukentės.Reikia pripa
žinti DP garbei,kad agentai iš DP tarpo buvo mažiausiai naudingi.

Rimtą pagelbininką radome tarp UNRRAos tarnautojų.pradžioj UNRRA 
administraciją sudarė amerikiečiai ir britai,daugumoj rimti ir sąži
ningi žmonės. Veikla i plečiantis UNRRA turėjo priimti naujų bendradar
bių iš vakarų Europos. Tik gerų algų suvilioti,daugumoj tie žmonės 
•nė.mažiausio supraLimo neturėjo apie tai,kas yra labdara.Tai buvo vi
sokios buv.kambarinės,šoferiai, žmonės be aiškios profesijos,neretai 
paprasti avantiūristai.Žodžiu,žmonės be reikiamų kvalifikacijų.Paga
liau, atskirų kraštij kompartijos ir mūsų špionažo organizacija buvo į- 
traukusios gerai užmaskuotų savo narių keletą.! juos dėjome daug vil
čių mūsų darbo sėkmingumui.

Man buvo pavesta sritis į pietų vakarus nuo. Stuttgarto.Nasserfin- 
gene,j£Lvangene,Heidenheime turėjome gausias DP stovyklas.Pirmoj eilėj 

..turėjau sudaryti tinklą.Wasserfingene turėjome veiklų norvegą komunis
tą. Jis susidraugavo su mergaitėm,žadėdamas joms^palengvinti išvykti į 
JV.Iš jų jis gaudavo daug vertingos informacijos apie DP.Heidenheime 
turėjome du. mūsų patikimus aukštus UNRRAos pareigūnus Ch.ir F.Visa DP 
kartoteka pereidavo per F rankas.Jei būčiau Stuttgartui perdavęs visas 
iš F gautas žinias,daug DP būtų nukentėję.Tačiau tyčia keisdavau kai 
kurias datas,pavardžių rašybą,kad gauti duomens nesutaptų su tais,ku
rie buvo mūsų "karo nusikaltėlių" sąrašuose.

Savo sąrašas buvomsudarę vykstant sovietų teritorijos išlaisvini
mui.! juos buvome įtraukę ne tik vokiečių nelaisvėn paimtus mūsų ka
rius,bet ir visus tuos asmenis,kurie pas vokiečius turėjo bet kurią 
tarnybą,kad ir paprasčiausios ligoninės skalbėjos. Į sąrašus taip pat 
pateko visi pasitraukusieji su vokiečiais ir net ne savo valia evakuo
tieji. Pagal mus sovietų patriotas negalėjo pasitraukti.Jis turėjo ar
ba tapti partizanu, arba žūti.Mūsų sąrašai vėliau buvo papildyti nau
jom Vokietijoje gautom žiniom.Juos sudarė, kol iol-ika storų sąsiuvinių 
po kokius 100 puslp.kiekvienas.Vien Stuttgarto repatriacijos‘komisija 
jų turėjo 447.Kiekviename jų tilpo maždaug apie 10.000 pavardžių.Vadi
nas, apie 5 mil.savo piliečių Sovietų Sąjunga laikė "išdavikais" ir 
kvislingais.

X
Pagal sovietinę tvarką viskas turi būti kontroliuojama.Mūsų veik

la taip pat neretai buvo tikrinama,dažnai mums patiems to hė nežinant. 
IŠ savo agentų vieną dieną patyriau,kad vienas rusų jaunuolis su dviem 
merginom dažnai lankosi mano srities UNRRAos būstinėje ir renka žinias 
apie i)p,apie mane ir mano bendradarbius. Šitoks tikrinimas man buvo 
pavojingas. Būtų užtekę sulyginti man F duodamas žinias su mano rapor
tais ir tuoj paaiškėtų,kad pastarieji nevisada sutapdavo su F duoda- 
laa is duomenim! s. At rodo, kad F vieną kartą savo žinias bus perdavęs tie
siai kontrolės agentam.Tai buvo pavardės keletos rusų,prisidengusiųjų 
lenkais ar Baltijos kraštų piliečiais.Stuttgarto centras man pranešė, 
kdd yru rasta sovietų piliečių,neįtrauktų į mūsų turimus sąrašus.Reiks 
vistiek prašyti juos išduoti.Savo prašymui pateisinti reiks sugalvoti 
jiems kokį kaltinimą.Tuo būdu ir buvo paprašyti amerikiečiai išduoti 
"išdavikas,gestapo agentus,kurie slepiasi DP stovyklose." Tada ameri
kiečiai dar nebuvo įsisąmoninę,kad žodis "išdavikas” sovietine prasme 
visų pirma reiškia komunizmo priešas.
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