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tų ir aklieji praregėtų, 
kaitimas vykdomas’anapus 
įpareigoja tuos laisvojo 
siaubo dienų liudytojai, 
sąžinei,
naikinimą Sovietų Sąjungoj sustabdyti.
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1941 mėtų birželio 14-oji diena amžiams įėjo.į Lietuvių Tautos 
kančių'ir aukų istoriją. Masiniais areštais ir deportacijomis į sovie
tines vergų darbo, bado ir mirties stovyklas Sovietų Sąjunga tada pra
dėjo visuotinį mūsų tautos naikinimą. Tuo vienu sykiu buvo deportuota 
mirčiai apie 40.000 lietuvių. Bet tai tebuvo pirmoji Sovietų Sąjungos 
pavergtosios Lietuvos kruvinųjų Kalvarijų stotis. Birželio 14-oji mūsų - 
tėvynėje kartojasi kiekvieną dieną! Sovietų Sąjungos genocidinis reži
mas Lietuvoje jau yra sunaikinąs daugiau kaip ketvirtąją dalį visos mū
sų tautos. Kas ketvirtas lietuvis yra nužudytas, nukankintas arba pa
smerktas mirti." Esantieji krašte kiekvieną baimės ir nerimo dieną lau
kia, kada nepasotinamas NKVD molochas pareikalaus ir jų laisvės ir gy- 
vybės’aukos. , ’'/z -

Chartos ir dekliaracijos, sutartys ir tarptautiniai Sovietų Sąjun
gos įsipareigo jiniai jų neapsaugoja ir neapgina. Diena dienon, metai iš 
metų milijonai ir dešimtys milijonų sovietinės diktatūros kankinių šau
kiasi teisingumo ir išvadavimo. Bet laisvasis pasaulis tikrai yra savo
tiškas. Jis jaudinasi dėl nelaimės ištįkto gyvulio,, bet yra-kurčiaš ir 
nejautrus milijonams žudomų nekaltų žmonių, milijonams kankinamų kūdi
kių ir senelių, milijonams našlaičių ir suardytų šeimų, milijonų kapams 
Komi, Kolymos, Altajaus ir kitose Sibiro ir archtikos srityse;’ ’:

Laisvojo Pasaulio Lietuviai, birželio 14-oji mus įpareigoja-ne tik • 
prisiminti Sovietų Sąjungos vykdomo genocido aukas: nukankintus ar te- 
bekankinamus mūsų artimuosius - mūsų motinas, žmonas, vyrus, vaikus, 
mūsų brolius, mūsų gimines, draugus ir pažįstamus, 
įpareigoja priminti tą mūsų tautos ir kitų Sovietų 
tautų šiurpią tragediją visam laisvajam pasauliui, 
reigoja laisvojo pasaulio lietuvius.taip šūktelti,

koks baisus žmogaus ir tautų naikinimo nusi- 
"geiežinės uždangos. Birželio 14-oj Į ypačiai 
pasaulio lietuvius, kurie patys yra būvą anų 
kad jie tą siaubą liudytų.laisvojo pasaulio 

ir drąsintų laisvojo'pasaulio valią ryžtis žmogaus Lc tautų
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Birželio 14-oji yra lietuvių susikaupimo ir gedulo diena.Lietuvos 

vėliava tepakils iki pusės stiebo ir kiekvieno lietuvio nešiojamą Vy
ties ar tautinių spalvų ženklą pridengs gedulo šydas. Gedulo ženklan 
tą dieną lietuvis neorganizuos ir nelankys pramogų.

Birželio 14-oji yra protesto dienai Protesto prieš Sovietų Sąjun
gos vykdomą žmogaus ir tautų naikinimą. Protesto ženklan tą dieną lier 
tuvis badaus, reikšdamas savo solidarumą genocido aukoms.

Birželio 14-oji yra kovos diena. Priešgenocidinės kovos diena.Ko- 
vos dėl žmogaus ir tautų teisės gyventi diena. Kad ta kova su Sovietų 
Sąjungos vykdomu lietuvių naikinimu būtų galima vesti be atvangos ir 
vis platesniu mastu, birželio 14-oji įpareigoja lietuvį į tą kovą ak
tyviai įsijungti ir bent dalį savo tos dienos uždarbio skirti Tautos 
Fondui. , ■ ■ ’

. Laisvojo Pasaulio Lietuviai, birželio 14-oji yra mūsų tautės skaus
mo diena. ; . ■ . ’ - ;

Tegu šis skausmas sustiprina mūsų pastangas Tėvynei išlaisvinti ir 
tautai išlaikyti gyvai.

Tegu šis skausmas visus laisvojo pasaulio lietuvius suriša su Tė
vynėje kovojančiais ar genocidiniame ištrėmime kankinamais ir nukankin
taisiais mūsų broliais į vieną gyvą ir nesunaikinamą Lietuvių Tautos _ 
Bendruomeną.

VARIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

Vokietija, 1950 m.gegužės 10 d.

MĮNTĄS.LĮ  ĘTĮJV ĮĮJ_ GENOCIDO _ DĮ ĘNO S JO NĘ JĮMO _ ORGANIZATORIAIS

1. Šiemet birželio 14-oji yra darbo diena.. Tad masiniai birželio 14-os 
minėjimai tenka vykdyti arba 10/11 arba 17/18 birželio.
2. Birželio 14-osios minėjimui visų tikybų maldos namuose organizuotinos
specialios pamaldos už geno c ido, aukas. . < ’
3. Birželio 14-oji, josios prasmė, josios minėjimai turi rasti juo pla
tesnio atgarsio laisvojoj pasaulio spaudoj.. Kiekvieno lietuvio prieder
mė šia prasme padaryti viską, kas yra galima.
4. Masiniai birželio 14-osios minėjimai, kur galima, organizuotini ben
drai visų sovietų pavergtųjų tautų vardu,-kurįgalima,bent Baltijos tau
tų vardu. Minėj imuos e dalyvauti kviestini visi, anapus ’’geležinės uždan
gos” esančių, pirmoj eilėj Baltijos tautų, ypačiai rezistencijos žmonės, 
vietinės spaudos, religinių bendruomenių, atstovai,politikai, visuomeni-
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ninkai, kultūrininkai, profesinių sąjungų veikėjai. Kur galima, įtrau
kiami jie ir ir į programą. • . _
5.Minėjimų programoje, be kitų dalykų, turėtų būti paskaita ar.prane
šimas apie sovietų genocidiną sistemą apskritai ir ypačiai apie sovie-- 
tų vykdomą lietuvių naikinimą. Medžiagos bus netrukus išeisimam ELTOS 
biuletenyje. ' ' ' \

; ig.Tiek birželio 1-osios minėjimo masiniai susirinkimai, tiek veikian
čiųjų lietuvių organizacijų centrai savo vardu rezoliucijomis ir pro
testais prieš Sovietų Sąjungps vykdomą- žmogaus-ir tautų naikinimą krei
piasi į s iv o krašto atitinkamas įstaigas, į politikus', spaudą', rėligi- 

-nių bendruomenių herarchus, profesines organizacijas, prašydami daryti 
žygių, kad Jungtinių Tautų Organizacijoje būtų Sovietų Sąjungai dėl

■ jos vykdomo genocido iškelta byla, . • . ‘
7.Sovieūų Sąjungos vykdomam žmogaus ir tautų naikinimui pavaizduoti,“ 

kur. .tik galima, organizųotina lietuvių martyrologijos paroda, kuri 
diagramomis,' paveikslais, skaičiais, procentais, -sovietinių KZ.tin- 
klo žemėlapiais, sovietų genocidinių įsakymų bei instrukcijų nuora
šais ir fotokopijomis pavaizduotų Sovietų Sąjungos vykdomojo genocido 
nusikaltimo apimtį, vykdymo būdus ir organizacija. Medžiagos duos ELTOS 
biuletenis, yra LAICo LITHUANIAN BULLETIN,K.Pelėkio-’’GENOCIDE LITHUANIA’S 
THREEFOLD TRAGEDY" ir kt.
8.Kad birželio 14-osios minėjimas nebūtų tik vienkartinis mūsų atsidū
sėjimas dėl žudomų ir kankinamų mūsų brolių, bet kad kova dėl Lietuvos 
ir Lietuvių Tautos išvadavimo iš sovietinio genocido būtų galima ves
ti nuolat ir veiksmingai,greta gedulo ir protesto turi būti pravestas 
ir realus laisvinimo kovos parėmimo vajus.Neužmirškime,kad mūsų tautos 
kančios ir naikinimas pasibaigs tik tada, kai Lietuvos žemė bus išlais
vinta iš sovietinės okupacijos.Todėl kova prieš genocidą yra kova dėl 
išlaisvinimo.Į tą kovą jungiasi visi laisvijo pasaulio lietuviai.Nė vie
nam lietuviui nevalia liktis tos kovos nuošaly,nes ta kova reikalauja 
visų lietuvių vieningų pastangų.Ta kova iš kiekvieno lietuvio reikalau
ja aukos. Iš sutrinktų aukų nedelsiant atsiskaitoma, pinigus ir apyskaitas 
pervedant Tautos Fondui, 1950 m. Vasario 16-osios aukų vajui vykdyti 
nustatytąja tvarka.Visais aukų rinkimo ir atsiskaitymo reikalais ir 
apskritai visais Tautos Fondo reikalais kreiptis į profesorių J.Kamin
ską, (14b) REUTLINGEN, Lederstrasse 94 (Lit.Rotes Kreuz) GERMANY.
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•9,Labai pageidautina, kad birželio 14-ogios dieną ir per masinį birže
lio 14-osios minėjimą juo daugiau lietuvių būtų su Vyties ar tautinių 

-hj spalvų ženkleliais, gedulo šydu pridengtais.
- 10.1947 m.ryšium su Maskvos konferencija pravestoji badavimo diena pa

dalė labai stipraus įspūdžio ir rado didelio atgarsio viešojoj opini
joj. Tatai ypač įspūdingai vyko tremtinių stovyklose su bendromis vir- 
tuvėmis. Labai pageidailtina, kad ir birželio 14-osios badavimas būtų 
pravestas kiek galima įspūdingiau. Ypačiai dirbantieji^ savo darbovie- 
tėse galėtų sudaryti įspūdį savo badavimu.
PASTABA.Šios sugestijos ne spaudai skelbti.Tačiau spaudos žmonės,jo

mis naudodamies,kaip tiktai- turėtų atitinkamai nuteikti vi- 
: suomeną.ZLTA ‘ • .
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