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nu.Ų DARBININKŲ IR AMATININKŲ PROCESINĖS SĄJUNGOS 
PASAULIO DARBININKU

PASAULIO DARBININKĖS IR DARBININKAI- F
Me s, Lietuve s darbini akai ir amatini nitai, ne tekę savo gimtosios že

mės ir savo namų ir dabar visame plačiame pasauly.paženklinti, dviem 
raidėm - DP - , antrą kartą kreipiamės-į Ir'svosios darbininkijos ge
rą valią ir sąžinę.

Praėjusių metų Gegužės pirmosios proga,mes savo bendros profesinės 
aulio darbininkai /ės/, ir taių pat į ' 

>ašakO3Oiuė jums didžias ir skau- 
vargus ir kančias-,mūšų

Praėjusių me
.-sąjungos atsišaukime į jus pas;

Jūsų garbingas profesines sąjungas,pap 
džius mūsų mažos tėvynės nelaimes,mūsų pačių ' 
kraštui ir mūsų tautai bolševikiškų ir naciškų tironų padarytąsias 
skriaudas. Pnpasakojome,kaip bolševizmas,ciniškos apgaulės būdu,sukū
rė istorijoje neturinčio pavyzdžio despotiją;prieš kurią aziatiškųjų 
Chingis Kalino ordų šiurpus siautėjimas tebuvo tik šešėlis. Nusakėme, 
kaip bolševizmas begėdišku būdu išdavė darbo žmonių reikalus ii* kaip' 
buvo. ‘ "susovi e tintas11 pats žmogus ir sunaikinta jo gerovė ir egzisten—. 
cijrt. Mes nurodėme s' "utė jančias anapus geležinės uždangos šiurji?<s 
baisybes,žvėrišką slaptosios policijos ir komunistų partijos vykdomą 
terorą.bei nesiliaujančiai ten plūstantį kraują-ašaras,sielvartą ir 
skausmą ir apie visą tai , ką gali papasakoti tie.kuriems kartą'likimas 
lėmė būti uždarytiems už geležinės uždangos ir patiems pergyventi, vi
sas bolševikines baisybes,kurių civilizuotas pasaulis,bolševikinės 
sistemos nematęs, no gali nei suprasti, nei įsivaizduoti.
Bet anas mūsų atsišaukimas ne vi sus jus pasiekė ir nevi sų jis buvo' 
tinkamai įvertintas. Mes suprantame,kad sunku yra patikėti nepalan
kiems liudijimams apie, bolševizmą ir Sovietų Sąjungą tiems,kurie dar 
tebėra užliuliuoti Maskvos propogandos,sukūyųsics mitus apie sovieti
nę demokratė ją, gerovę ir laimętiems,kurie • bolševizmą laike aukščiau
siu socialimo‘ idėjų įgyvendinimu,o Sovietų Sąjungą salimi , "kur taip 
laisvai alsuoja darbo žmogus" ir kurie sovietinę tikrovę tepažįsta 
tik iš rafinuotos Maskvos propogandos,niekinančio s tokius liudijimus, 
kaip"kapitalistinių karo kurstytojų ir fašistų"šmeižtus",nugaišjusio 
socializmo šalies atžvilgiu.

Praėjo metai.Daug kas pasikeitė'ir Vakaruose ir čia jau geriau sup
rantami komunistų tikrieji, kėslai, be t mums, savo akimis mačiusiems ii* 
savo kailiu patyrusioms sovietinę tvarką,tai atrodo nepakankama. Mes 
tebesame-čia gyvi liudininkai tokių baisenybių,kokių pasauly iki šiol 
nėra buvę,o Maskvos apgaulingoji propoganda labiausiai,ir bijo jos 
tikslų demaskavimo ir Vakarų darbininkų sąmoningos reakcijos į tik
ruos jiis komunistų kėslus. Todėl mes ir buvome lakštingalos balsais 
viliojami grįžti, o šitaip nepavykus mus pagauti,esame visur,net pa
tekę į užjūrio kraštus,persekiojami,gaudomi,šmoižiami,apšaukiami fa
šistai s,prieš mus kiršinami vietos darbininkai,kuriems kuždama,kad 
mes atimsime jiems duoną numušime jų gyvenimo lygį ir t.t. Visa tai ' 
daroma tikslu mus sužlugdyti,bet mes jaučiama didelę pareigą ir atsa-

:ę į užjuri 
tai s.prieš

jiems duoną numušime jų gyvenimo lygį ir t.t. Visa tai ' 
mus sužlugdyti,bet mes jau''
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ir verčia nepalūžti savo sunkiame tremties kely.
Mes privalome šauktis teisingumo mūsų darbo broliams,mūsų tėvynei,' 

mūsų tautai,Maskvos imperialistų jau 5 metus naikinamai. Mes privalo
mo skelbti laisvam pasauliui,kad šiandien komunistų okupuoto j lietu—~ 
voj dvasiškai pavergto darbininko medžiaginė būklė yra .solis kartus 
blogesnė negu ji'buvo Nepr. lietuve j ;kad dabar ton. dni'binankas verčia
mas daug ii. gi au ir sunkinu dirbti,o už savo mėnesinį uždarbį.jis te
pajėgia nusipirkti vos 100 kg juodos duonos;kao lietuves žemės ūkio, 
kurio tokius produktus,kaip bekoną,sviestą,kiaušinius nevienas ir Jū
sų prieš karą esate ragavę,baiginnykti;kad žemdirbiai varu varomi į 
kolchozus ir kad dėlto žemės ūkio našumas yra nukritęs-daugiau nei .50% 
kad visą laiką tūkstančių tūkstančiai vyrų, mot erų, senių, vaikų ir li
gonių tremiami į Sibire ir kitur esančias darbo vergų.stovyklas jkad iki 
šiol išvežtųjų skaičius siekia kelis šimtus tūkstančių ir kad.tas trė
mimus eina be paliovoš;kad išvežami ne lordai.ne milijonieriai,kurių 
mūs’ų krašto arba-nebuvo arba buvo labai maža,bet dar aini nką.i , arto jai, 
tarnautojai ir jų šeinio s. išvežami, tik už tai,kad jie nenori.luti ak
lai paklusnūs Maskvos viešpačiams,kad yra įtariami nosą. ištikimi slr&r— 
da ir vargą į mūsų kraštą atnešusiems atėjūnams. Mes privalome -pasa
kyti,kad šiandien lietuves darbininkui pakanka parašyti nexalta laiš
keli savo giminei į užsienį,.,ir jis jau turi ” no mokamą bilietą' į Vor-

• kūtės ar Sibiro darbo stovyklą. Mos negalime tylėti,kada iš anapus ge
ležinės uždangos esančios musų tėvynės ateina štai tokie į.dangų šaū- 
klantieji balsai:’’Lietuvoj dabar ašaros ir kraujas. Gelbėkite raus!'.1 
Mea turime pasakyti,kad šiandien Lietuvos darbininkas antininkas ir 
žemdirbys veda mirtiną kovą ir tai daro ne dėl savo dvarų,fabrikų ai 
šiltų vietų,kurių jis ‘neturėjo,bot dėl laisvės ir geresnės ateities,’ 
jis žūsta nelygioj kovoj su paskutine mintimi,kad gaji.pagaliau pasau
lis p up ras., kas yra komunizmas ir kokį pavojų sudaro, jis.pasauliui.

Tokių faktų akivaizdoj mos turimo šaukte šaukti:Budėkire. ir saugo
kite savo laisvę ir’demokratiją kol dar nesate supančioti bolševiki
nio rėžimo pančiai s,ir žinoki te,kad komunistai gali visaip savo kailį 
keisti,bet juo bus pridengtas vis tas pats viltas,kuris tyko pagrob- 

. ti darbo žmogaus laisvę. . . _ . '
Mes kaip*ir Jūs trokštame pasauliui taikos. Bot taika negali būti. į gy
vendinta, kol vienoj pasaulio dalyj viešpatauja žiauriausia•tironoja, 
plūstanti kraujuose ir ašarose,kol-dešimtys milijonų žmonių kankinami 
vergų stovyklose,kol daugybei tautų išplėsta laisvė ir nepriklausomybė, 
kol žemei viešpatauja komunistinė baudžiava,siekianti susmugčyti visus 
iki'rusiškojo kolchozo baudžiauninko ar tresto vergo lygio. Mes,kaip ir 
Jūs,tikime į pasaulio laisvų tautų bendradarbiavimą Pasaulio Fėdcraciv 
joje,kaip ir Jūs kovojame už socialinio teisingumo pagrindais, sutvar
kytą pasauli,kaip ir Jūs siekiame,kad visokiais technikos ir kultūros 
laimė j Amai s ’galėtų lygiai pasinaudoti ir darbo žmogui Bet viso šito 
nepasieksime,jei pasaulį valdys Stalino lazda ir jo enkavedistų ginklas.

Broliai,pasaulio darbininkai-ės! Švęsdami š.m. Gegužės.Pirmąją pri
siminki te mūsų nukamuotos sielos balsą: Paieškokite skubios pagalbos 
milijonams už "geležinės uždangos kankinamų darbo draugui Atmerkite akis 
tiems,kurie ir šiandien dar nemato,jog užsimaskavęs komunizmas yra di
džiausias darbo žmonių priešas! Nupieškite komunistams kaukę,parūdyki
te visiems .jų tikrąjį veidą! Nesiduokime komunistų apmokamu agentų ve
dami užrištomis akimis į bedugnę,nes iš ten kelio atgal nebėra!

Už vičningą ir nepalaužiamą kovą prieš visų pasaulio darbo žmonių 
priešą - komunizmą!

Už žmonijos laisvę ir
Tegyvuoja

AUrsburgas /Vokietija/ 
1949 m. gegužės I d.

socialinį tęisingumą!
darbo žmonių vienybė!

lietuvių Tremtinių Darbininkų ir Amatininkų 
Profesinės Sąjungos Centro Valdyba.
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