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Dabartinis Europos padalinimas yra neleistinas kaip moralinėje, 
taip politinėje ir ekonominėj plotmėse. Konfersnoija yra įsitikinusi, 
jog ši padėtis neprivalo ir negali būti patvari. Į Europą apeliuojama 
surasti savo vienybą respektuojant žmogišką didybę, tautų laisvą ir 
taiką. . • - .

Nugalėti skurdui ir chaosui, kuriuos Europos Rytuose paliksiąs 
sovietinis viešpatavimas, būsią reikalinga neišmatuojamų kūrybingas 
vaizduotės bei valios pastangų. Laisvai išrinktoms išlaisvintų kraš
tų vyriausybėms priklausys teisė imtis priemonių, kulių reikalaus pa
dėtis nacionaliniu požiūriu. Konferencija nori iš anksto, jau dabar, 
Išstudijuoti bendras klausimų gaires, iškilsiančių tiek tautiniuose, 
tiek ir europiniuose rėmuose. Bitoje tat dvasioje buvo priimtos šios 
rezoliucijos.
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Vakarų, Centro ir Rytų Europos atstovai, susirinku į Šią konfe
renciją ir patvirtindami savo solidarumą, pareiškia;
1. Sąjungininkų pergalė išvadavo Vakarinės Europos tautas. Centro 
ir Rytų Europos tautoms ji tereiške tik prispaudėjo pasikeitimą.Rusų 
armijos atvyko ne išvaduoti, bet-pavergti.
2. Jau ilgi metai^ kaip šiose tautose buvo nuslopinta betkokia in
dividuali ir nacionalinė laisvė. Jų dvasinės ir moralinės vertybės 
išjuokiamos, jų religija persekiojama, ūkininkai ir darbininkai be 
pasigailėjimo išnaudojami, šimtai tūkstančių piliečių,vyrų ir mote
rų, kalinami be-tikro teismo sprendimų, ištremti ir išžudyti.
3. Europos^tautos nori laisvės ir tikros taikos. Mes tikimės, jog 
šia baze ir šia^dvasia galės būti pasiektas visuotinis nusiginklavi
mas. Laikome.tačiau būtina čia pareikšti savo nepajudinamą įsitiki
nimą, jog tikra.taika yra nesuderinama su dabartiniu Europos padali
nimu., Negali likti viena Europos pusė laisva, o kitoji pavergta.Pa- 
sityoiojimas juk'kalbėti apie pastovią taiką, kada šimtas milijonų 
europiečių dejuoja pajungti. Pastovus susitarimas su Sovietų Sąjunga 
galės būti pasiektas tik tada, kai Centro ir Rytų Europos kraštuose 
bus atstatyta tautinė nepriklausomybė ir individualinė laisvė ir kai, 
užtikriną savo nepriklausomybą, šie kraštai galės jungtis su kitais 
europinės šeimos nariais.
4. Saugumas glūdi vienybėje. Kada prispausti kraštai ir tautos bus 
laisvos, jų prievolė bus suglaudinti savo tarpusaviovryšius plates
niuose rėmuose Sujungtos Europos, kurią mes užsiangažavome įkurti.Ją 
integravimas į šią Suvienytą Europą reikšis dalyvaujant visose pries 
tai įsteigtose europinėse institucijose.-
5. Taip tatai Centro ir Rytų Europos kraštai, bendradarbiaudami vie
ni su kitais ir dalyvaudami europinėse institucijose, galės užtikrinti 
tiek savo ekonominą plėtrą, tiek ir laisvės bei socialinio teisingumo 
Įgyvendinimą, taip pat bendrą gynybą.

•/f
1952 m. sausio mėn. 24 d. Y/FR/F/FN

EUROPOS SĄJŪDIS
CENTRO IR RYTU EUROPOS KONFERENCIJA 

JAUNIMO KOMISIJA
GALUTINE REZOLIUCIJA

JAUNIMO KOMISIJOS ATSIŠAUKIMAS IR REZOLIUCIJA
Mes gi, jaunieji Centro ir Rytų Europos tremtiniai, angažuoda

miesi gyventi ir dirbti mūsų pavergtų kraštų laisvei rėmuose Suvie
nytos Europos, kuri vienintelė tegali garantuoti mūsų nelaimingai kar
tai individualines teises, žmogišką didybą ir socialinį tikrumą, adre-

..
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suojame jums, broliai ir sesers, šį vilties bei padrąsinimo kreipi
mąsi.

3tai jis:
Kalėjimą ir koncentracijos Stovyklų kankiniai, būkite tikri, 

kad jūsų kančios yra įrašytos aukso raidėmis į žmonijos kovos dėl 
goresnio pasaulio istoriją.

Jaunieji ūkininkai, pajungti kolektyviniuose ūkiuose, iš ku
rių išplėšiami jų darbo vaisiai, atminkite, jog, kai atgausite lais
vą, žemė vėl bus jūsų.

. Jaunieji darbininkai, visagalinčios totalitarinės valstybės 
be gailesčio išnaudojami savo prispaudėjų naudai, neužmirškite nie
kados, kad laisvoje demokratijoje jūs galėsite dirbti.savo asmeninei 
ir savojo krašto gerovei.

Jaunieji studentai ir intelektualai, išduoti nūnai svetimiems 
priešingiems ir doktriniškiems dresūros metodams, nepraraskite nie
kad savo ištikimybės Europos kultūrai ir tradicijoms, kurios vie
nintelės tegali jums suteikti tikrą minties laisvą.

Jaunioji^kariai, pašaukti tarnauti keliančiam pasibaisėjimą 
reikalui, mes žinome{ karių pusėje jūs esate.

Jaunieji krikščionys,^prisiminkite, kad esate valdomi ateis
tinio ir materialistinio režimo; jūs žinote, ką tai reiškia, ypa
čiai auklėjimo srityje.

Tatai mos tad ir norime jums pasakyti. Jums, kurie Europos 
jaunimo sielos išgelbėjimui nešate sunkiausią, herojišką ir tragiš
ką kovos naštą, Mūsų epochoje ši kova išsprąs viską. -

Mūsų kreipimasis tačiau būtų nepilnas, jei mes šitoje pri- 
spaustosios Rytų ir laisvosios’Vakarų’Europos politinių vadų harmo
ningai suorganizuotoje Konferencijoje praleistume mums atvirą progą 
pareikšti, jog:

Dar kol kas, nepaisant baisios ir nuolatinės priespaudos, mū
sų pavergtų kraštų jaunimas yra tiesus ir nepalūžąs. Laikas, deja, 
dirba mūsų priešų naudai. Senesnioji, labiau patyrusi generacija 
nyksta; ar dabartinė karta pakankamai rūpinasi, kas jas pakeis?

ĮŽANGA Į REZOLIUCIJĄ
Mums tad, esantiems'laisvėje, derą pasiimti jau dabar sunkią 

naštą ir, naudojantis proga, kalbėti už nelaimingą ir paaukotą kar
tą, kuriai mos atstovaujamo laisvame pasaulyj e.Mes, nedaug tereiš- 
kią, keliame balsą, tikėdamiesi, kad šitas žymių Europos vadų suva
žiavimas mums padės atlikti mūsų dalį, organizuojant būsimą, laisvą, 
nepriklausomą ir sujungtą Europą.

REZOLIUCIJA
Dvasiojo pasilaikydami šiuos motyvus,mes apeliuojame į čia su

sirinkusius atstovus,kad jie .patvirtintų ir paremtų mūsų primygtinį 
prašymą Europos Sąjūdžio Rytų Europos Komitetui,idant būtų įsteigtas 
Nuolatinis Jaunimo Komitetas, sudarytas iš Centro ir Rytų Europos 
jaunųjų tremtinių,dalyvaujant Vakarų jaunimui, - realizuoti šių tikslų:

1. Būti jaunosios tremtinių kartos aspiracijų šaukliais;
2. Išsaugoti kontaktą su prarastosios Europos pusės jaunimu;
3. Dirbti įkurdinimui europinės vienybės, bendradarbiaujant

su Europos ir laisvojo pasaulio panašiomis organizacijomis;
4. Paversti į niekus komunistų mėginimus,kuriais siekiama 

suvedžioti laisvojo pasaulio jaunuomenės dvasią.
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1952 m. sausio mėn. 24 d. A/FR/F/W

EUROPOS SĄJŪDIS
CENTRO IR RITU EUROPOS KONFERENCIJA 

ŽEMES ŪKIO KOMISIJA
GALUTINE REZOLIUCIJA

1. Vakarų, Centronix Rytų Europos reprezentantai, susirinką į 
šią konferenciją, pabrėžia, kad Centro ir Rytų Europa yra dominuoją 
žemės ūkio kraštai, kad.ūkininkai sudaro pasipriešinimo prieš komu- 
nistiną sistemą branduolį ir kad Centro ir Rytų Europos^zemės ūkio 
ir jos ūkininkijos ateitis turi nepaprustai^didelą reikšmą.

Centro ir Rytų Europos ūkininkams žemė yra visuomet buvusi, 
yra ji dar ir dabar, ne tiktai egzistencijos priemonė, bet taip pat 
laisvės ir nepriklausomybės, civilinių ir politinių teisių lygybės 
bei socialinio teisingumo sąlyga. Taip^pat žemės paskirstymo prob
lema Centro ir Rytų Europoje yra glaudžiai susijusi su laisvės ir 
gyventojų teisių klausimu.

Komunistai mėgina įbrukti Centro ir Rytų Europai komunisti- 
ną ideologiją ir sistemą, naikindami ūkininkiją prievartos kolekty- 
vinimu, priverstinių darbų stovyklomis, teroru ir genocidui tolygio
mis priemonėmis.
2. Konferencijos nariai yra didžiai sujaudinti Centro ir Rytų 
Europos ūkininkijos vargų, kenčiant komunistiną tironiją ir išnaudo
jimą, ir su ypatinga pagarba bei dideliu pasigėrėjimu sveikina visus 
tuos ūkininkus, kurio, nepaisydami kankinimų ir mirties pavoju, ne
paliauja priešinąs! komunistiniams prispaudėjams.
3. v Konferencija teigia, kad politinis Centro ir Rytų Europos 
kraštų išlaisvinimas kartu panaikins visas ūkininkijai uždėtas prie
spaudos priemones, ypač sovietinės kolektyvizacijos sistemą.Ji palaiko 
principą, kad žemės privatinės nuosavybės teisė turi būti tučtuojau 
atstatyta ir kad žemė ir kitos iš ūkininkų per kolektyvinimą išplėš
tos nuosavybės privalo būti grąžintos jas dirbantiesiems.
4. v Konferencija tiki, kad'Centro ir Rytų Europos išlaisvintų 
kraštų žemės ūkio pramonės vystymas, glaudžiai susijus pagal tų 
kraštų skirtingus tautinius interesus su bendrosios pramonės plėto
te, .padėtų sukurti pajėgų ūkį ir sveiką sooialiną struktūrą, pakeltų 
gyvenimo lygį, pagerintų socialines sąlygas ir prisidėtų prie tarp
tautinės prekybos.
5. Prispaustas Centro ir Rytų Europos tautas išvadavus ir žemą 
grąžinus ūkininkams, reikės reorganizuoti žemės ūkį,.siekiant page
rinti jo gamybą, naudojant visas atitinkamas mokslo ir technikos 
priemones.
6. Šių kraštų praeities patirtis bei nūdieniai vakarinių kraš
tų pavyzdžiai rodo, jog glaudi žemės ūkio kooperacija privalės rasti 
tvirtus pagrindus regioninėj plotmėj.Šiom tikslui Europos vienybės 
rėmuose derės įkurti atitinkamas įstaigas — europiną ir regįoniną, 
kurių pareiga būtų išlanksto nubrėžti gamybos ir kooperacijos planus 
su kitais kraštais, užsibrėžiant atlikti šiuos tikslus:
, a) Sudarymą tautinių ir regioninių sutarčių,liečiančių žemės

ūkio produktų gamybą ir paskirstymą regioniniuose rėmuose.
b) Žemės ūkio įrankių, trąšų, sėklų ir kt. gamybos koordi

naciją.
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o) Suorganizavimą Centro ir Rytų Europos išvaduotuose kraštuose 
Specialios Kooperacinės Kredito Kasos su tarptautine garan
tija, teikiančios ilgalaikes paskolas, skirtas patobulinti 
žemės ūkio modernizacijai,mechanizacijai bei elektrifikaci
jai.

d) Suorganizavimą tarp suinteresuotų kraštų glaudžia bendradar
biavimo baze kapitalų perkėlimo, taip pat įsteigimą plačios 
kredito, eksporto bei importo kooperatyvų sistemos ir tt.

o) įkūrimą autoritetingos įstaigos žemės ūkio produktams Euro
poje surinkti ir paskirstyti.

7. Konferencija mano, jog kooperacinis judėjimas, toks, koks jis 
yra laisvuose kraštuose, privalėtų rasti visokią galimą paramą. Komunis
tinio režimo įsteigti vadinamieji "gamybos kooperatyvai" neturi nieko 
bendro su tikrąja kooperacija. Tai.tėra tik įrankiai, kuriais naudojasi 
komunizmas tautos priespaudai.
8. Tautiniuose rėmuose reikės,įsteigti profesines demokratiškas 
žemės ūkio gamintojų organizacijas socialinei gerovei ir ekonominiam 
ūkininkijos gerbūviui užtikrinti.
9. Būsianti reikalinga tarptautinė ekonominė pagalba, kuri galė
tų įnspiruotis iš "Keturių Punktų", kad Centro ir Rytų Europos išvaduotus 
kraštus būtų galima aprūpinti atitinkamomis rinkomis su teisingomis jų 
žemės ūkio produktų kainomis, o taip pat idant jiems būtų galima suteikti 
finansinę ir techninę pagalbą. Pastaroji bus jiems reikalinga įvykdyti 
žemės ūkio bei ekonominei programai.
10. v Konferencija, mano, kad*-- grąžinant ūkininkams žemą, pageri
nant žemės ūkio metodus, patobulinant žemės ūkio pramonę bei kultūras, 
išplečiant ryšio ir elektrifikacijos tinklus, grįžtant prie savanoriško, 
ir demokratiško kooperacijos principo, atstatant politinę demokraybą, 
individualinę laisvą bei socialinį teisingumą, - kad visa tai įgalins 
Centro ir Rytų Europos ūkininkiją (šiandien be pasigailėjimo prispaustą) 
suvaidinti jai priklausančią rolę, kuriant laisvą Suvienytą Europą. Ir 
kad tai leis ūkininkijai tuo pačiu metu įžengti į tikro progreso' kelią.

1952 m. sausio mėn. 24 d. C/ER/FPW

EUROPOS SĄJŪDIS
' CENTRO IR RYTŲ EUROPOS KONFERENCIJA 

KULTŪRINE KOMISIJA 
GALUTINE REZOLIUCIJA

’ Atsižvelgiant,
kad Europa tegali būti visiškai laisva, tik būdama ištisai 

sujungta, ■ -
kad šita vienybė reikalauja iš visų europiečių jungtinių pa

stangų
ir kad europiečiams jau dabar tad privalu save laikyti tautų 

bendruomene, 
Konferencija pasiūlo šias priemones:
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V1ENXBE .
1. Rytu kraštų Komisija paskirs Tremtinių Kultūrinės Akcijos Ko
mitetą, į kurį įeis visų Centro ir Rytų Europos kraštų emigrantų re
prezentantai.

Sis Kultūrinės Akcijos Komitetas nominuos Vykdomoji, Organą 
(kurio Pirmininkas ir Generalinis Sekretorius iš Rytų kraštų, o du 
Vice-Pirmininkai 13 Vakarų šalių), kuris atstovaus Komitetą visiems 
atliktiniems žygiams betkokiuosc viešuose ir privačiuose organizmuose. 
Jis rūpinsis būtent, idant nebūtų imtasi jokių Rytų kraštus liečian
čių žygių, neatsiklausus Europos tremtinių nuomonės. Akcijos Komite
tas rinksis pilnaties posėdžių ne mažiau kaip du kartus per metus.
2. Centro ir Rytų Europos emigrantai turi sujungti savo pastan
gas bendrai įkurti su finansine Vakarų pagalba Tyrimų ir Informacijų 
Institutą.

5is Institutas, skatinamas ir kontroliuojamas Tremtinių Kul
tūrinės Akcijos Komiteto, turės tokius uždavinius:

a) organizuoti Centro ir Rytų Europos problemų tyrimus; -
b) informuoti Vakarų šalių opiniją;
o) paruošti būsimą kultūriną akciją Rytų kraštuose, jiems 

laisvą atgavus.
3. Betkokia kultūrinė akcija tiek tremtyje, tiek ir išvadavus 
privalo remtis idėja, kad Europa sudaro vieną kultūriną bendruomeną 
ir kad esminė unijos bazė slypi jos kultūroje.

Šitoji Europos vienybės dvasia privalo būtent reikštis vi
sose Rytų.kraštams skirtose radijo transliacijose. Šios transliacijos 
turės Jau dabar ruošti Rytų kraštus būsimam jų įsirikiavlmuivį 
Jungtiną Europą. Siam tikslui jos turės būti aprūpinamos medžiaga 
per Tremtinių Kultūrinės Akcijos Komitetą, pastarajam bendradarbiau
jant su Europos Kultūros Centru Ženevoje.
4. Būtiniems kreditams kultūrinių pastangų unijai užtikrinti 
Konferencija reiškia pageidavimą, kad Europos Tarybos Mlnisteriu Ko
mitetas ir jų vyriausybės priimtų 1951 m. gruodžio mėn. 8 d.Strasbur- 
go ..ssemblėe vienu balsu priimtas rekomendacijas - įkurti Europos 
Tremtinių Fondą.

II.
?AG.J.a« PRISPAUSTIEMS fiR-.ST..KS.

5. Rytų kraštai jau semiasi iš savo kultūros pagrindlną re
zistencijos prieš priespaudą j ėgą.

Tad būtina padėti jiems išsaugoti jų kultūrinio paveldėji
mo sąmoną prieš komunistų primestą pseudokultūrą.
6. Taigi esminis dalykas, kad Rytų kraštams skirtos radijo 
transliacijos neapsiribotų vien politine polemika, bot kad prisidė
tų prie gyvos kultūros išlaikymo. Konferencija konsekventiškai pa
reiškia prašymą:

a) kad humanistinėmis bei mokslų plėtros temomis regulia
rios transliacijos leistų prispaustiems kraštams, belaukiant išva
davimo, išgelbėti savo tautiną kultūrą ir išlaikyti su Vakarais dvasi
ną uniją,

b) kad šis darbas būtų vykdomas pastoviai bendradarbiaujant
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su Tremtinių Kultūrinės Akcijos Komitetu.
7. Taip pat reikia, kad įvairios tautinės emigrantą grupės 
jau dabar būtų įgalintos suderinti ir spausdinti knygas, kurios bus 
reikalingos po išlaisvinimo.
8. Prispaustųjų tautų rezistencijai padrąsinti pagaliau bū
tina, kad Europos intelektualai bendrai protostuotų pries betkokį 
religijos, sąžinės ir minties laisvės pasikėsinimą, kad ir iš kur 
jis beateitų. .

v';' III.
P..G.XBA TREMTINI.J6S

9. Idant Europa galėtų pasiruošti savo politinei vienybei, 
būtina,vkad tremtiniai jau dabar lygiomis teisėmis su laisvos Euro
pos kraštų tautiečiais būtų priimti į visokią šia prasme veiklą.

•Šiuo reikalu Konferencija primena kaip pavyzdį Vokietijos 
Parlamento-1951 m. balandžio mėn. 25 d. priimtą įstatymą, kuriuo 
tremtiniams suteikiama tos pačios teisės, kaip ir vietiniams gyven
tojams. Ji išreiškia pageidavimą, kad šia įstatymleidyba pasektų 
visos Europos vyriausybės.

Kad tremtiniai galėtų dalyvauti laisvos Europos gyvenime 
kaip europinės šeimos nariai, Konferencija ypatingai rekomenduoja 
žemiau išvardintas priemones, kurios būtų finansuojamos bendro Eu
ropos Fondo, taip pat įvairių valstybinių Vakarų biudžetų.
10. įsteigimas tremties jaunimui naujų stipendijų .vidurinėse 
mokyklose‘ir universitetuose j’’taip-pit “’tolimesnio mokslinimosi insti
tucijose, kaip, pavyzdžiui, Europos Koledže, Brugges,
11. Finansinė pagalba jau egzistuojančioms, tremtinių įkurtoms, 
kultūrinėms institucijoms,ypačiai:

a) pagalba tremtinių mokyklinėms įstaigoms;
b) parama katedrų, lektoratų ir Institutų, skirtų prispaus-

, tųjų tautų kalbų bei kultūrų tyrimui;
c) pagalba egzistuojančioms mokslo institucijoms (pvz.:Len- 

kų Biblioteka Paryžiuje - Bibliothėųue polonaise de 
Paris; Karalinė Rumunų Fondaoija Paryžiuje - Fondation 
royale roumalne de paris).

12. Skyrimas kreditų įkurti naujoms Institucijoms,būtent:
■ a) įkūrimas Vakarų universitetuose naujų katedrų,kuriose 

patys tremtiniai dėstytų prispaustųjų kraštų kalbą, 
istoriją ir kultūrą;

b) įkūrimas vienintelės mokslo korporacijos kiekvienai tau
tinei emigrantų grupei. Šioji drauge tarnautų ir kaip 
subūrimo centras, ir kaip publikacijos židinys (sekapt 
pavyzdžiu Lenkų Mokslų Draugijos, įstaigos Londone,kuri 
buria visą lenkų mokslinį elitą tremtyje).

13. Rėmimas prispaustų kraštų kalbomis knygų leidimo, būtent:
a) subsidijavimas vakarietinių leidyklų (pvz.,Cambridge • 

University Press ir Presses Universitaires de France) 
išleisti veikalams, kurie nagrinėja prispaustų tautų 
kultūras;

aS
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b) kreditai tremtinių institucijoms mokslo ir mokyklinių lei
dinių išleidimui (pvz., Fondation royale roumaine ir Bib- 
liothėęue polonaise & Paris);

o) pagalba tremties spaudai, laikraščiams bei žurnalams,bū
tent - tiems, kurie pasiėmė uždavinį palaikyti tautiną 
kultūrą ir tradicijas.

14. Pagalba tremtiniams intelektualams.
Šiuo reikalu Konferencija mini kaip pavyzdį: į). Švedijos pa

stangas, kuri tremtiniams intelektualams įsteigė universitetuose dau
gelį apmokamų asistentų vietų ir kuri po vienerių metų papildomų stu
dijų Švedijos mokslo įstaigose jiems net leidžia verstis medicinos 
praktika; 2) Prancūzijos pastangas, kur Tautinis,Mokslinio Tyrimo Cen
tras (Centre national de la Recherche scientifique) paskyrė daugeliui 
tremtinių stipendijas moksliniam tyrinėjimuiį 3) mostą, kurį laisvo
sios Europos adresu įvykdė Tautinis Amerikiečių Komitetas, įkardamas 
New^Yorke Centrinės Europos Studijų Centrą ir Laisvosios Europos Ko
ledžą Strasburge. Konferencija išreiškia pageidavimą, kad panašios 
iniciatyvos imtųsi visos Vakarų vyriausybės. Ji ypatingai sugesti- 
juoja:

a) įsteigimą Vakarų universitetuose lektoratų ir studijų 
centrų (kaip Prancūzijoje), skirtų prispaustosioms kultū
roms ;

b) rėmimą tremtinių - profesorių ir mokslininkų, prisidėjusių 
prie vakarietinės kultūros plėtotės;

- o) subvenoionavimą tremtinių intelektualų organizuojamų kon
ferencijų išvykų,kurios skirtos plėsti suaugusių švietimui 

'• .---- -jų tautiečių tarpė; t, .... ..
d) priėmimą tremtinių,buvusių valstybės tarnautojų, į tarp

tautines institucijas ir į tautinius organizmus, kaip,pa
vyzdžiui, į dokumentacijos įstaigas, spaudos agentūras ir tt;

e) pagalbu tremtinių rašytojų ir menininkų korporacijoms,taip 
pat rūpinimąsi,kad tremties rašytojams ir menininkams bū
tų teikiami užsakymai viešų ir privačių Vakarų organizacijų.

Pagaliau Konferencija išreiškia pageidavimą,kad Europos Kultū
ros Centras Ženevoj e,glaudžiai bendradarbiaudamas su sukursimu Tremtinių 
Kultūrinės Akcijos Komitetu, parengtų ir jau šį__pavasari Paryžiuj ev.su- 
kvįestĮi visų prispaustų Eurojoo,s krašt,ų_tremti_nių_int^lekt.ualjį suvažia
vimą? Pastarasis būtų 'skirtas giliau išs.tudijuoti praktinėms pagalbos 
priemonėms tremtiniams intelektualams.-
1952 m. sausio mėn. 24 d. E/FR/F/FJ

EUROPOS SĄJŪDIS
CENTRO IR RYTU EUROPOS KONFERENCIJA 
EKONOMINE KOMISIJA

GALUTINE REZOLIUCIJA
1. Bendroji Centro ir Rytų Europos kraštų ūkio organizacija,ku
rią šiandien charakterizuoja besaikingumas ir.kolonistiškas išnaudoji
mas, -siekiant tikslo visų pirma patenkinti karinius TSRS reikalavimus, 
privalės būti atstatyta pusiausvyron ir suhumaninta.
2. Ūkininkas, atplėštas nuo savo žemės, privalės vėl į ją grįžti 
kaip šeimininkas. Mažose pramonės ir prekybos įmonėse reikia atstatyti 
komunizmo visiškai sunaikintus privatinės nuosavybės principą ir indi
vidualinę iniciatyvą; bet tam tikrose esminėse pramonės šakose bus,be 
abejo,reikalinga palikti valstybiną nuosavybę ir tuo pat-metu suorga
nizuoti demokratišką investicijų planavimą.
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3. Po ilgų nepritekliaus metų, dėl kurių kaltas sąmoningas komu
nistinių vadovų nesirūpinimas, imperatyvus pirmumas privalės būti skir
tas gyventojų esminiams reikalavimams patenkinti, ypač mitybos, butų ir 
aprangos srityse. Tai pasiekti turėa būti su visa galima energija iš
vystytas įvairių kraštų visų natūralių išteklių, žemės ūkio bei leng
vosios pramonės išplėtimasi 3 plėtotė privalės sunkiosios pramonės
ir transporto sistemos paramos, šiandieną esančios sovietiškosios Ru
sijos tarnyboje. 51 pramonės ekspansija, kuri jokiu būdu neturėtų kelti 
nerimo kitiems kraštams, yra laikytina esant naudinga europinės bend
ruomenės visumai. .
4. Šitos kovos dėl gerovės vien savo pačios jėgomis negali imtis 
ir įvykdyti jokia Rytų Europos valstybė. Jokia dirbtinė užtvara nepri
valo varžyti gamybinių jėgų vystymo ir reikalavimų patenkinimo.
5. ' Konferencija tikisi, kad, kol Rytų kraštai bus išvaduoti,Va
karų Eurogos apjungimas, apsireiškiąs bendromis rinkomis ir atitinka
momis virstautinėmis institucijomis, bus pažengus jau gana toli, kad 
tuo būdu Rytų kraštai galėtų tomis rinkomis.neatidėliojant pasinaudo
ti. Jei to nebūtų.įvyką, betkokiu atveju šiems kraštams turėtų būti 
surastos bendros didelės rinkos. Savaime suprantama, kad bendrų rinkų 
Europos visumai organizavimas sudarytų nuolatinį siekimą.
6. Jau egzistuojančios vlrštautinės institucijos ir ekonominės 
autoritetingos įstaigos turės būti atviros išvaduotiems kraštams.Šie 
bus pakviesti jose dalyvauti. Toks atvejis bus anglies ir plieno są
junga.Ten, kur jų stigs, galės būti įkurta nauja organizacija. Šiuo 
atžvilgiu bendros monetarinės sistemos įvedimas išlaisvintai iš.ko
munistinio režimo Europos visumai būtų ypatingai galingas gerovės ir

~ jungties instrumentas; šis įvedimas būtų konsekventiškai įvykdytas, 
įkūrus Federalinį Rezervo Bankų. Konferencija laiko' reikalinga pabrėž
ti, kad šis ekonominis apjungimas neprivalo ir negali kenkti kraštų 
įvairlopumams ekonomine prasme. Jais juk kaip tik grindžiasi Europos 

, turtingumas ir originalumas.
7. Šios programos visumos realizavimas negalės kristi vien tik 
išvaduotoms šalims našta. Tam reikalinga solidarumas Vakarų pasaulio 
visumos aktingumo ir ypač Vakarų Europos. Pastaroji - gavus, privalės 
savo ruožtu duoti.Sis europinio solidarumo aktas galės būti finansuo
jamas iš .Vakarų kraštų gę-ybos padidėjimo bei santaupomis iš apsigink
lavimo išlaidų,kurios,šiandieną būdamos būtinos, turės būti-masiškai 
sumažintos, taiką konsolidavus.
8. ' Vergijos priemonėmis negalima nieko pasiekti, ir šiandien pri
spaustos tautos tegalės džiaugtis gerove tik būdamos laisvos ir,kai jų 
laisvė bus garantuota, neišardomoje tarpusavio bei su kitais Europos 
kraštais unijoje.

P.iPlLDOU, REZOLIUCIJ..
Jei Centro ir Rytų Europos Komisijos Biuras nesiima organi

zuoti judėjimo kovai su Ypatingos Maskvos Konferencijos propaganda, 
Konferencija rekomenduoja įsteigti specialią komisiją.Si komisija būtų 
įpareigota išstudijuoti priemones,kurių reikėtų imtis priimtųjų rezo
liucijų įgyvendinimui, taip pat numatyti kovos su sovietine propaganda 
būdama.Ypač tąja propaganda, kuri kils iš balandžio mėn. numatytos 
Maskvos konferencijos.
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CENTRO 
SOČIA

EUROPOS SĄJŪDIS
RYTŲ EUROPOS KONFERENCIJA
LINE KOMISIJA

GALUTINE REZOLIUCIJA Nr 1

3/FR/F/PW

KONFERENCIJA
ADRESUOJA visoms Europos tautoms, šiandieną kenčiančioms 

totalitarinių režimų priespaudą ir prieš juos kovojančiomis, brolišką 
solidarumo ir pasigėrėjimo kreipimąsi.

Visiškai suprasdama nepakenčiamas joms įbruktas socia
linio gyvenimo sąlygas, Kurias apibūdina šie reiškiniai:

- paniekinimas pagrindinių žmogaus asmens teisių, kuria 
visose srityse (politinėje, religinėje, kultūrinėje, 
ekonominėje) yra išduotas absoliučių^šelmininkų sau^ 
valei, pastariesiems laikant tose-pačiose rankose 
įstatymų leidimo, jų vykdymo ir teismo funkcijas ir 
veikiant per privilegijuotų prispaudėjų kastą;

- nesiliaująs ir nesuderinamas su žmogaus verte policijos
persekiojimas; _ .

- žmogaus darbo nuvertinimas iki vergiško lygio, panai
kinant betkokią socialiną darbininko.apsaugą ir sunai
kinant laisvą sindlkalizmą;

- įvedimas gamybos metodų, kurie po priedanga pasiekti 
be paliovos didinamą darbo normą veda į sunaikinimą 
darbininkų solidarumo ir moralinės rezistencijos;

- gerai apgalvota, socialinės neapykantso mintimi 
vienų piliečių grupių kitoms inspiruota politika, 
siekiant lengviau valdyti;

- pajungimas prievartos darbams milijonų būtybių, atė
mus jiems laisvą, išvietinus ar deportavus;

- vaikų, jaunuolių ir'moterų darbo eksploatacija neį
manomose sąlygose; tokiose, už kurias baudžiama vi
sose civilizuotose valstybėse;

- nusavinimas visagalinčios valstybės naudai žmogaus 
prakaito ir darbo vaisių;

- supurvinimas šeimos gyvenimo, naikinimas pasitikėjimo 
ir draugiškumo, įsteigiant visuotiną sekimo ir 
įskundinėjimo sistemą;

- nuolatiniai ir koordinuoti pasikėsinimai prieš jų 
tautiną nepriklausomybą, jų kultūros originalumą 
ir netgi prieš pačių tautų egzistenciją.
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K0NFESK4CIJA SKELBTA, kad kraštą išvadavimą turės lydėti tiesio
ginis ir visiškas panaikinimas batkokio pėdsako to režimo, kuri 
jie šiandien kenčia.

. Konsekvenčiai, be atidėliojimo, reikės imtis šią
priemonių:

1. Atstatymas demokratinią instituciją viešojo gyvenimo 
srityse (laisvai rinkti parlamentai, savivaldybės or
ganai ir tt. )

2. įgyvendinimas Jungtinių Tautą iškilmingai paskelbtos 
Žmogaus Teisią Deklaracijos ir integralus pritaiky-

• mas Europos Tarybos sankcijonuotos žmogaus Teisią 
Europos KonvenoijoSj siekiant užtikrinti minties lais
vą, nuomonės ir žodžio laisvą, susirinkimą ir drau
giją taisą. Niekas negalės būti verčiamas priklausy
ti tai ar kitai draugijai, vienai ar kitai politinei 
partijai ar sindikatui.

3. Visiškas atstatymas laisvo sindikalizmo, kolaktyvi- 
nią sutarčių ir streiko teisės. Sindikatai atsto
vaus dirbanciąjų interesus ir liausis būti papras
tais valdžios ar įmonės agentais. Be to, ūkininką, 
amatininką ir panašios organizacijos daugiau nebe
bus valdžios kontroliuojamos. Bus atstatytas laisvas 
kooperacinis judėjimas, ir jo veikla bus Skatinama.

4. Darbo Istatymleidyba patikrins visą sričią darbinin
kams fizinės sveikatos ir moralinės žmogaus vertės 
apsaugą. Vykdomieji šios Istatymleidybos nuostatai 
bus mažiausia lygūs Tarptautinės Darbo Organizacijos 
nustatytiesiems. Bus panaikintas visą formą stacha- 
novizmas. Kiekvienas bus laisvas pasirinkti sau tin
kamą darbą bei profesiją.

5. Socialinės apsaugos sistema bus įvesta visoms gyven
toją kategorijoms.

6. Šeima bus laikoma bendruomeninio gyvenimo baziniu 
elementu; motina ir kūdikis bus proteguojami.

7. Dirbantieji dalyvaus ekonominią reikalą tvarkyme ir 
administravime ne tiktai įmonės ribose, bet taip pat 
pramonės visumos ir tautinėje plotmėje.

8. Ekonominio gyvenimo principą, visos bendruomenės nau
dai, privalės būti pilno, produktingo darbo politika.

9. Demokratijos bazą sudarys teisingas tautinią pajamą 
paskirstymas ir gyvenimo sąlygą iki pakankamo lygio 
pakėlimas bei išlyginimas. Gyvenimo sąlygos Centro 
ir Rytų Europoje turės būti kiek galint greičiau pa
keltos iki gyvenimo lygio Europos Vakaruose.

10. Visos Centro ir Rytą Europos tautos bei visi kraštai 
privalės bendradarbiauti tarp savąs, taip pat au ki
tomis Europos tautomis,siekdami užtikrinti ekonominą 
pažangą,darbo sąlygą pagerinimą ir visiems galiojan
čią socialiną apsaugą.
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GALUTINE REZOLIUCIJA Nr.2.

Centrg^T.? Rytų Europos Konferencija.mano, kad Rytų Kraš- 
tų pabėgėlių bendruomenių likimo pagerinimas ir jų vargų išsprendi
mas yra viena pačių svarbiųjų ir labiausiai skubotų europinės po
litikos problemų.

Neatidėliotinos šia prasme pastangos būtų praktiškas su
sidomėjimo prispaustoms Centro ir Rytų Europos tautoms parodymas 
bei laisvų europiečių solidarumo jausmų ženklas jų bendrapiliečių 
tremtyje atžvilgiu.

Šioje srityje būtų realizuota reali pažanga, jei būtų 
įgyvendintos Europos Sąjūdžio rezoliucijose rekomenduotos priemo
nės. Ypač - priimtosios 1949 m. Westminstery ir 1950 m. Romoje, 
taip pat-ir kitos, aptartos tarptautinių organizacijų.

Siam tikslui Konferencija adresuoja primygtiną atsišau
kimą į tarptautinius organus, Europos Tarybą, Vyriausybes bei 
laisvų kraštų viešąją nuomoną.

Dėbar, kai Tarptautinė Pabėgėlių Organizacija nustojo 
veikusi, yra skubu patikrinti Aukštajam Jungtinių Tautų Komisarui 
pakankami kreditų, pidant jis galėtų sėkmingai įvykdyti savo užda
vinius nepaliaujančių augti ekaišįumi^pabėgėlių tarpe, taip patv 
įgyvendinti Pabėgėlių Statusą liečiančią Konvenciją visuose kraš
tuose, kur šie pabėgėliai yra ar bosirastų. Padėties pataisyti . 
negalėtų provizorinės ar ypatingai atitinkamų vyriausybių priimto
sios priemonės tautine plotme.

Yra būtina_įkupdįnti_europi.np įstaigą,_kurį rūpintasi 
pabėgėlių problemomis. Specialaus dėmesio reikalauja Tragiškas 
tų pabėgėlių likimas, kurie dėl amžiaus ur dėl sveikatos šiuo 
metu negali būti priimami imigracijos kraštų.
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