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AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS NEU YORKE

Lapkričio 4-6 dienomis posėdžiavęs New Yorke Visuotinis Ame
rikos Lietuvių Kongresas pasiliks Amerikos lietuvių istorijoje 
kaip vienas stambiausių įvykių.'Jį laike pakankamai svarbiu pats 
Jungtinių Valstybių prezidentas, atsiųsdamas jam savo sveikini
mus ir linkėjimus.

J šį lietuvių organizacijų suvažiavimų atvyko JV senatorius ' 
Herbert O'Connor ir New Yorko gubernatorius Thomas Dewey. Kongre
sui maloni staigmena buvo netikėtas JV teisingumo ministerio 
Attorney General McGrath atvykimas pasveikinti Kongresų. Kongre
so bankete kalbėjo JV kongreso atstovas Daniel J. Flood. JV Se
natorial - Scott W; Lucas, Robert’A. Taft“, Henry Cabot Lodged 
Millard E, Tydings“, Brien MdMahonį Irving M. IVes“, John Foster 
Dulles^ William F. Knowland’ Homer E. CapehartĮ Dwen Brewster^' 
John J. Williams, Paul H, Douglas', Laverett Saltonsrall, Sheri
dan Downey^ Edward Martin ir JV kongerso atstovai - John W. 
Mo Cormack, Philip J. Philbin^ Adolph J. Sabath, John J. Rooney, 
John Davis Lodge, Lawrence H. Smith, Ivor D» Fenton“, Ray J, Mad
den“, James J. Murphy, Edgar A. Jonas', Harold D. Donohue', Charles 
A. Buckley“, Lansdale G. Sasscer, Peter W0 Rodino, Edward A. Gar-' 
matz, George H. Fallon ir Baratt O'Hara - prisiuntė savo pareiš1- 
kimus ir deklaracijas, kurios labai padrųsino delegatus“, kad tei
singumas Lietuvai^ Latvijai', Estijai ir kitoms Rusijos pavergtų 
kraštų tautoms ilgainiui bus laimėtas.

New Yorko katalikų arkidiecezijos vyskupas Joseph F. Flannelly 
sujaudino delegatus savo giliai krikščionišku panoksiu ir savo 
jaudinančiu padrųsinimu ir laiminimu Sv« Patricijaus Bazilikoje.'

New Yorko miesto galva William O'Dwyer pasveikino Kongreso de
legatus per savo pavaduotojų John Jo Bennett“, pareikŽdanaSj kad 
Amerikos tauta veik vienbalsiai remia vyriausybes politikų, kuri 
nepripažįsta nacių ir sovietų dalininkystes vaisių ir reikalauja 
išlaisvinti Lietuvą ir kitas laisvę mylinčias tautas iš jungo.

Jų Ekscelencijos Povilas Žadeikis, Julijs Feldmans ir Johannes1 
Kaiv, - Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų Ministerial“, akre 
dituotieji prie Jungtinių Valstybių vyriausybes, - ir jų diploma
tiniai ir konsulariniai kolegos^ kurie kalbėjo Amerikos Lietuvių 
Kongrese“, daug prisidėjo prie jų atstovaujamų tautų sunkios būk
les supratimo.

Gubernatorius Dewey šį kartą visą savo kalbą pašventė Lietuvai. 
Nors Kongreso metu buvo pats rinkimų kompanijos įkarštis, kurio ‘ 
pasėkos gali nulemti gubernatoriaus politinę karjerų, bet jis per
trauke savo kalbų maršrutų, kad galėtų atvykti į Lietuvių Kongre-' 
sų ir pasakyti kalbą, kuri atitinka visų Lietuvai laisves siekian
čių mintis. Gubernatorius pareiškė', kad geležine uždanga turi bū
ti atstumta atgal. Jis nurodė, kad lietuvių tauta daugiausiai ir.■ 
ilgiausiai kenčia nuo rusų imperializmo. Apskritai, gubernatoriaus 
kalba buvo nepaprastai atvira ir tiesi. Jo kalba buvo transliuo
jama per dvi galingiausias New Yorko radio stotis,

Senatorius Herbert O'Connor savo kalboje pabrėžė, kad Jungti
nes Valstybes nebus atlikusios savo pareigos', kol Lietuva“ Latvi
ja ir Estija nebus atgavusios savo laisves ir nepriklausomybes. '

Tačiau pats reikšmingiausias dalykas buvo - tai Jungtinių Val
stybių prezidento Harry S. Trununo sveikinimai ir linkėjimai Kon
gresui. JV prezidento balsas pasiekia visų pasaulį. Jo Žodžiai ' 
nėra tiktai jo privati nuomone; jie išreiškia JV vyriausybes nu
sistatymų.

Jeigu Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas nebūtų padaręs 
nieko daugiau, o tik butų išklausęs prezidento Trumano pareiškimų', 
tai jo sušaukimas butų buvęs pilnai pateisintas. Bet Kongresas sa
vo sesijoje atliko ir nemaža konstx-uktyvaus darbo.
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Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas išklausė ir patvirti
no Amerikos Lietuvių Tarybos veiklos ir finansines apyskaitas^ 
išklausė pranešimus apie Lietuvos padėtį,', apie jos išlaisvinimo 
veiksnių darbus bei santykius su ALT, apie tolimesnius Amerikos' 
lietuvių uždavinius, apie imigracijų ir tremtinių įkurdinimo rei
kalus ir t.t.

Kongresas priėmė ištisų eilę rezoliucijų įvairiais klausimais 
ir išrinko naujų Amerikos Lietuvių Tarybų, kuri', kaip Žinoma' 
veikia srovių ir susivienijimų susitarimo pagrindu. Kiekviena ' 
is dalyvaujančių Taryboje keturių srovių deleguoja į. jų po 7 at
stovus ir abudu susivienijimai po J viso asm.

Tarybos sudėtyje buvo padaryta nedaug pakeitimų, ir Kongresas 
visus pasiūlytus kandidatus patvirtino vienbalsiai.

Naujoji Taryba paskui išsirinko Vykdomųjį Komitetų tos pačios 
sudėties, koks buvo pirmiau.

Kongreso metu surinkta aukų apie 15.000 dolerių. Reikia pasa
kyti", kad esamose aplinkybėse Kongresas ir finansiniu atžvilgiu 
pasisekė neblogai.

Apie Š00 delegatų buvo susirinkę į Kongresų. Jame Amerikos ‘ 
protaujantieji lietuviai demonstravo savo solidarumų nepriklau
somos demokratinės Lietuvos atstatymo klaus inuį ir jiems yra di
delis džiaugsmas^ kad šitam jų nusistatymui pritaria Jungtinių 
Valstybių vyriausybe su prezidentu Trumanu priešakyje. Sis Kon
gresas žymiai sustiprino Amerikoje ir kituose pasaulio kraštuot- 
se gyvenančių.lietuvių pasiryžimų dirbti ir kovoti iki bus pa
siektas bendras tikslus - atstatyta laisva ir nepriklausoma 
Lietuva.

Lapkričio 4-jų dienų didžiulį New Yorker viešbutį užplūdo no- 
paprasti svečiai - lietuviai delegatai visų Jungtinių Valsty
bių lietuvių kolonijų. Visur skamba lietuvių kalba. Vyksta dele
gatų registracija ir tuoj prasideda pirmasis posėdis. Pirminin
kauja Amerikos Lietuvių Tarybos, pirmininkas p. Leonardas Simutis 
Kongreso prezidijumų sudaro: pirmininkas - L. Simutis", vicepir
mininkai: adv. Olis, kun. Vasys", J. Stilsonasį P. Pivariunas",' 
teisėjas Laukaitis ir Kvetkūs. Sekretoriate: Dr. P. Grigaitisį 
K. Kleiva". Dr. B, Kalvaitis", J. Arlauskas ir p, Garlauskaite. ' 
iždininkai: M. Vaidylaj Kvetkus", Dr. Vinikas, StilsOnas ir Tre
čiokas, Rezoliucijų Komisija: V. Rastenis, Abraitis", M. Zajusį' 
Valaitis". Gegužis, Vinikas. Sveikinimų Komisija: adv. J. Grigą-', 
liūs", p.’’Lapienė", p. Palioiėne ir p. Pivoriūniene. Spaudos Komi- 
sija: Dirmeikis, Mikelsonas”, Likys, St. Pieža, kūn. Cinikas; 
Nominacijų Komisija: St. Pieža, Ginkus, Vitaitis", Laukaitis", ’ 
Kvetkus į Michelsonas. Mandatų Komisija: p. Lapieneį p. Kižyte" 
Averka. J

Visiems sustojusį įnešamos JVį Lietuvos ir Veteranų vėliavos. 
Pakilusia nuotaika sugiedami JV ir Lietuvos himnai. Dideliu su
sikaupimu išklausoma malda-invokacijaį kuria sukalba kun. Vasys.

Atidarymo žodį taria Kongresui rengti komiteto pirmininkas 
Juozas B, Laučka, pasveikindamas Kongreso dalyvius ir linkėdamas 
sėkmingo darbo.

Atidarymo kalbų sako'ALT pirmininkas Leonardas Simutis, Pa
sveikinęs suvažiavusiusį jis primena tragiškų Lietuvių Tautos 
būklęį pabrėžia Amerikos lietuvių šventų pareigų tvirtai kovoti 
del Lietuvos išlaisvinimo ir nurodo į Kongreso svarbųį kviesda
mas atstovus darniai bendradarbiauti.

Kongresas su dideliu džiaugsmu išklauso prezidento Barry S. 
Trumano sveikinimų raštu, kurio tekstas talpinamas atskirai.’

Toliau seka garbes svečiu sveikinimai. Be ankščiau minėtų”, 
Kongresų sveikina Lietuvos Nepriklausomybes Akto signataras proH 
Mykolas Biržiškaį Lietuvos diplomatijos šefas ministeris Stasys' 
Lozoraitis", buv. Lietuvos Respublikos prezidentas Dr. Kazys Gri
nius, buv, ministeris pirmininkas generolas Jonas Černius, Vy- ' 
riauslo Lietuvos išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) delegacija ir Ka
nados lietuvių delegacija. Raštu sveikina Kongresų Lietuvos mi
nisterial Didžiojoje Britanijoje'ir Pietų Amerikos valstybeseį 
Švedijos”, Didžiosios Britanijos,Vokietijosį Prancūzijos, Austra
lijos ir Pietų Amerikos valstybių lietuvių visuomenines organi
zacijos bei daug lietuvių organizacijų iš skaitlingų lietuvių
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kolonijų Jungtinėse Valstybėse.
Kongresas pasiuntė padėkos‘ telegramų Jungtinių Valstybių pre- 

zidentūi Harry S. Trumanui ir, išklausęs vyskupoxPadalskio svei
kinimų, Šventajam Tėvui“, dėkodamas už parodytų užuojautų kenčian
tiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. 1

ALT Vykdomojo Komiteto prdnešimus padare pirmininkas L. Simu
tis“, vicepirmininkas A, Oils', sekretorius Dr. P, Grigaitis ir iž
dininkas M. Vaidyla.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto darbų apyskaitų pada
re VLIKo delegacijos pirmininkas K, Bielinis,

Kongresas praėjo darbingoj ir pakilioj nuotaikoj. Kongreso at
stovai ir svečiai išgyveno daug jaudinančių momentų. Kongresas 
padare reikšmingų nutarimų ir pasiryžo juos įgyvendinti.

Kongresas baigtas maldų už Lietuvą ir taikų pasaulyje.

JV Prezidento Harry S, Trumano Sveikinimas 
Visuotiniam Amerikos Lietuvių Kongresui

Man yra didžiai malonu pasiųsti savo sveikinimų ir geriausius 
linkėjimus jums, kurie susirinkote New Yorke Amerikos Lietuvių 
Kongreso posėdžiams“, o kartu ir visiems amerikiečiams į kuriems 
jus atstovaujate.

Dera jus pasveikinti del indelio^ kurį jus sudejote musų de- ' 
mokratijai“ ir del jūsų troškimo', kad jūsų gimines užjūriuose ga
lėtų būti dalininkai laisvos tautos gerybių, privilegijų ir prie
volių, kurias mes Jungtinėse Valstybėse taip labai vertiname. ■

Nežiūrint/ į tai', kad pasaulyje yra tokių“, kurie jėgų ir galy
bę stato aukščiau kaip‘laisvę ir teisingumų, ‘ aš pasitikiu pasau
lio žmonėmis. Aš tikiu“ kad vyrai ir moterys, tokie kaip jus ir 
aš, gali laimėti pasauliui teisingų taikų, paremtų laisves ir ' 
teisingumo principais. Aš tikiuį kad Dieinii padedant mes Šį sie
kinį laimėsime. AŠ žinau“, kad jus gyvenate tuo pačiu tikėjimu 
ir kad jus bendradarbiausite su- savo vyriausybe, padedami jai tų 
tikėjimų paversti tikrove.

Nuoširdžiai jūsų Harry S, Truman
Baltieji Runai, Washington's, 194-9,XI,2. '

Visuotinio AmerikosLietuvių Kongreso Nutarimai
I. Pagrindine Deklaracija

Amerikos Lietuvių Kongresas, teisėtai rinktais delegatais at
stovaudamas didelę lietuvių kilmes amerikiečių didžiumą,, pakarto
ja savo konstituentų uolumų dėsniams, išreikštiems Amerikos Ne- ‘ 
priklausomybes Deklaracijoje, Jungtinių Valstybių Konstitucijoje“, 
Wilscno Keturiolikoje Punktų, Atlanto Cartery, Keturiose Laisvė
se", Trumano Doktrinoje, Universalinėje Žmogaus Teisių Deklaraci
joje, Genocido Nusikaltimui Neleisti ir Bausti Konvencijoje ir 
Jungtinių Tautų Carterio bei Siaurės Atlanto Pakto siekiniams.

Tvirtai gindamas neatimtinas žmonių ir tautų teises, žmonių 
ir rasių lygybes dėsnį“, visų valdytis sugebančių tautų teisę siek
ti individualinio laimingumo ir vystyti savo kūrybinius talentus 
laisvėje su atstovybine demokratines valdžios forma, suverenine 
didžiųjų ir mažųjų valstybių lygybę ir tarptautinį bendradarbia
vimų besivadovaujant išmintimi, teisingumu irtėisetumu,’ - Ameri
kos Lietuvių Kongresas atidžiai apžvelgė pastarojo dešimtmečio 
įvykius ir apgailėtinų tarptautinių reikalų būklę 194-9 metams 
besibaigiant.

Senoje Nuropoję’, modernines civilizacijos lopšyje, didesne • 
žemyno puse guli prislėgta MaskOlijos Kremliuje įsikūrusių suo
kalbininkų sauvališkos valdžios, suokalbininkų, kurie savo poli- 
cijines valstybes režimų primėtė seniau buvusioms nepriklauso- ' 
moms vakarų krikščioniškos šeimos tautoms. SauvaliŠkumo ir agre
sijos siautė j irias, Hitlerines Vokietijos pradėtas sebrysteje su' 
sovietine Rusija, panorde vergoven vakarų civilizacijos ir demo—
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kratybes atstoves •rytuose, kurios per šimtmečius gynė Europį 
nuo barbariškų-antpuolių,'būtent: Liėtuvų, Lenki jų, Latvi jų", 
Estijų, Ukrainų, Rumunijų", Bulgarijų, Vengrijų, Albanijų, Ju- ' 
goslavijų", Čekoslovakija ir Austrijos bei Vokietijos dalis. Vi
suose šiuose kraštuose žmogaus teises yra visiškai pranykusios. 
Vakarietiškos krikščioniškos religijos varu raujamos Pabaltijo 
valstybėse ir Ukrainoje^ tikėjimo laisve yra suvaržyta kituose' 
kraštuose ir seniau buvusios nepriklausomos krikščioniškos baž
nyčios yra verčiamos tarnauti komunistų partijos ir josios poli
tines policijos interesams. Pavergtų tautų pragyvenimo standar
tai yra numušami žemiau skurdžiųjų Eurazijines Rusijos standar
tų. Milionai nekaltų žmonių yra badu marinami vergų darbo sto- ' 
vykiose Ledinuotoje Rusijoje pagal nesiliaujančių, ligi šiol ne
girdėto masto", genocido operacijų planų. Pačios vyrišklausios ir 
garbingiausių kovos -pradicijų europejines tautos yra peraukleja- 
mos į masę robotų," lavinamų naikinti savusias tautas ir savo 
draugus vakarų pasaulyje.

Pasipriešinimas komunistiškam vergininui, p irmiaus laidare Įkil
tas didvyriškų suomių ginamuoju viešu karu ir pasektas,iš pradžių 
pogrindžio rezistencijos ir vėliau partizaninių operacijų forno-' 
mis, narsiųjų, lietuvių, latvių', estų, ukrainiečių ir lenlcų, deja(į 
nesukele plačiame pasaulyje šių Atlanto Carterio gynėjų aspiraci
jų supratimo. Didžiosios demokratijos nebegyne jų pačių antrojo 
pasaulinio karo metu pareikštų dėsnių, ir naršiųjų patriotų bū
riams į Atlanto karterio signatarų apleistiems, gresia pražūtis' 
jų vienišoje kovoje už laisvę prieš Sovietines Rusijos ginkluo
tų galybę", praturtintų Lend-Lease pagalbos. Visviėn pogrindinis 
pasipriešinimas išliko gyvas Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje ir 
Ukrainoje" ir jau gimsta kančiose kituose komunistų užvaldytuose 
Europos kraštuose į rytus nuo Stetino-Triesto linijos.

Azijoje skaitlingiausias gyventojais žemynas guli padrikęs 
drebuly. Kovingas komunizmas bebaigia Kinijos pajungimų'ir kelia 
savo šlykščių galvų kitose žemyno dalyse. Laisvės saule" kuri' 
Švystelėjo Azijos'horizonte 1945 metais-^ temsta", leidžiasi že
myn mušama smūgių", kertamų Lend-Lease ginklais^ kuriuos valdo ‘ 
Maskvoje lavintų suokalbininkų ordos. Nelaimei, tos tautos', kai
rios neseniai laimėjo laisvę iš vakarų Europos’ir Amerikos val
stybių rankų, rodo apgailėtinų komunistiško suokalbio ir jo me
todų nesupratimų, ir be atodairos reiškia savo "neutralumų'1.

Kituose žemynuose padėtis yra daugiau žadanti, nors skurdas 
ir išnaudojimas sudaro pavojingų sulyginę galimybę, kurios ne- 
sovietinio^pasaulio Jungtines Tautos negali nepaisyti.

Musų pačių krašte žmones atsipeikėja nuo trumpalaikio ir dirb
tinai ugdyto komplekso "Mylėk Rusijų" ir pradeda suprasti komu
nistų grėsmę. Amerikos saugumui, amerikoniškiems gyvenimo keliams 
ir tarptautinei taikai. Amerikiečių atbudimas protarpiais lydi
mas nesusivaldymo išsišokimų. Betgi niekur Jungtinėse Valstybėse 
negresia pavojus civilinėms teisėms", ir visi Ženklai rodo", kad 
komunistiški suokalbininkai ilgainiui bus pašalinti iš galybes 
vietų nacionalinėje vyriausybėje ir darbo unijose.

Šiuolaikinis tarptautinis sųmyŠis yra fatalinių Teherano, Jal- 
tos ir Potsdamo konferencijųso padarytų politinių klaidų ir blo-' 
gų patvarkymų'palikimas. Vidurio'ir rytų Europos bei Kinijos tau
tų apleidimas", Berlyno apgulimas", veto apniktos Jungtines Tautos", 
dideles ginklavimosi išlaidos ir Marshall© planas - yra kaina" 
mokama už nevykusius patvarkymus", Stalino primestus lengvatikiams 
vakarų valstybininkams^ konstituciniams Amerikos ir Britų tautų 
atstovams ir tarnams^ kurie pozavo kaip "Valstybes Galvos" tose 
nelemtose konferencijose. Šie slapti politiniai sprendimai nie-' 
kad nebuvo patiekti ratifikavimui, ir niekad nebuvo ratifikuoti", 
nei Jungtinių Valstybių Senate^ nei Suvienytos Karalijos Parla- ' 
mente. Pati Sovietų Sųjunga jau sulaužė ir atmete Jaltos ir Pots
damo susitarimų raidę ir dvasių.

Todėl Amerikos Lietuvių Kongresas su pagarba patiekia ir siu-' 
lo Jungtinių Valstybių Prezidentui”, Valstybes Sekretoriui ir Kon
greso Nariams:

Kad Jungtinių Valstybių Vyriausybe atšauktų in toto (visame 
pilnume) neratifikuotus'politinius Teherano", Jaltos ir Potsdamo' 
konferencijų sprendimus“, kurie yra Sovietų pažeidimų panaikinti;

Kad atšaukus sakytuosius neratifikuotus blogus patvarkymus'į
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Jungtinių Valstybių Vyriausybe naujai pareikštų savo pasiryži
mų atsteigti taikų, pagrįstų Atlanto Barterio Česniais, taikin- 
tinais lygiai draugaus ir buvusiems priešams) atitinkamai su ' 
originalinių Jungtinių Tautų 19^2 m. sausio’2 dienos deklaraoi1- 
ja ir Rusijos prisidėjimu prie |ių principui pareikštu tarptau
tinėse sutartyse1) pasirašytose 1942 m. su Suvienyta Karalija ir 
Jungtinėmis Valstybėmis; ’■

Kad Jungtinių Valstybių-Vyriausybe verstų laikytis sutarčių 
šventumo, taip daug sovietų atstovų garsinamo nuo 1939 metui 
reikalaudama", kad Sovietų Sųjunga pagerbtų savo tarptautinius 
sutartimis įsipareigojimus pagal taikos sutartis ir nepuolimo' 
bei draugingumo paktus”, Sovietų Sąjungos 1920-193$ metų laiko
tarpy sudarytus su Estijos”, Latvijos", Lietuvos ir Lenkijos res
publikomis, ir atšauktų Rusijos okupacines pajėgas ir polio!jos- 
partijos aparatų iš minėtųjų valstybių;

Kad Jungtinių Valstybių Vyriausybe priimtų dėmesin egzistuo
jančių grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui pasėkoje ginkluo-. 
tų grumtynių, tebesitęsiančių rusų okupuotose Pabaltijo valsty
bėse ir tariamai’"suverenineje" Ukrainoje (kuri yra Jungtinių 
Tautų narys), irį kaipo pareigingas Jungtinių Tautų narys ir ' 
nuolatinis Saugumo Tarybos narys”, panaudotų pritaikomus Jungti
nių Tautų Barterio nuostatus;

Kad’Jungtinių Valstybių Vyriausybe naujai pareikštų savo-po- 
litikųį išdėstytų 19^0 metų liepos 23 d., liečiančių Sovietų ' 
Sųjungos klaidžiojančių politikų ir grobuoniškus veiksmus, sų1- 
moningai daromus tikslu sunaikinti Lietuvos į Latvijos ir Esti-J 
jos respublikų politinę nepriklausomybę bei teritorinę Čielybę) 
ir kad - imant dėmesin barbariškų Sovietų vykdome^ prieš Pabal
tijo tautas politikų - Jungtinių Valstybių Vyriausybe šauktųsi 
Jungtinių Tautų pagalbos sustabdant genocido nusikaltimų”, vyk
domų Sovietų Sųjungos Vyriausybes ir jos vieninteles valdančios 
partijos.

II. Genocido Konvencija

Amerikos Lietuvių Kongresas reiękia pasitenkinimų del labai 
veiklios Jungtinių Valstybių Vyriausybes iniciatyvos beruošiant 
konvencijų genocido nusikaltimui neleisti ir bausti.

■ši konvencija yra pasirašyta didžiumos Jungtinių Tautų ir ke
lių valstybių jau ratifikuota. Jos ratifikavimas šiuo metu lau
kia eiles■Jungtinių Valstybių Senate.

Reikalų ratifikuoti genocido konvencijų Amerikos Lietuvių 
Kongresas laiko pirmaeiliu klausimu, neskaitant Pabaltijo valsty
bių ir kitų”, pastarojo karo pasekmėje", Sovietų Sųjungos paverg
tų tautų išlaisvinimo iš vergovės.

Genocido konvencija yra pirmasis tarptautinis įstatymas, sie-^- 
kiųs įgyvendinti bent vienų Universalines žmogaus Teisių Dekla
racijos dalį ir panaikinti dvidešimto amžiaus vidury vykdomus 
barbariškus veiksmus.

Senovės laikais necivilizuotų barbarų vykdytos aistrų įkarš
ty beatodairines skerdynes buvo sovietinio ir naciškojo režimų 
iškeltos į planingos partijines valstybines politikos statusų, 
papildant labiau rafinuotais genocido metodais) kaip antai: 
planingas badu marinimąsi sterilizacijai vaikų grobimas) siste*- 
mingas tariamai žemesniųjų rasių ir stambių savosios ir okupuo4- 
tų kraštų visuomenes šeimyninio gyvenimo ardymas”, sudarymas sų- 
lygų, kurios neleistų natūraliai vystytis tautinėms kultūroms ' 
ir rėligljiniam gyvenimuii ir lėtas marinimas”, nukamuojant sun
kiu darbu vergų stovyklose lediniuotose srityse.

Šios praktikos nepranyko su Jungtinių Tautų laimėjimu prieš 
hitlerinę Vokietijų ir su daug garsintu sovietines diktatūros 
sistemos pasikeitimu į tariamai "taikų mylintį ir demokratiškų" 
režimų. • '

žydai ir kai kurios slavų tautos buvo pirmaeiles nacių vyk
domo genocido aukos, neskaitant mases vokiečių tautos įmonių) ' 
kurie priešinosi nacių sistemai. Lietuviai”, Latviai, estai”, uk
rainiečiai, Volgos vokiečiai”, graikai” Krymo ir Kaukazo tautos 
šiuo metu yra pirmaeiles rusų vykdomo genocido aukos”, neskai- ' 
tant mases rusų tautybes žmonių, kurie yra priešingi komunisti- 
nian totalitarizmui. . •
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„ Kovojusi du kartu apgjniimui..pamatinių dęsnių, dviejų Ameri

kos Prezidentų išreikštų-ir ‘ spontaniškai. pasĮsavintų kitų tau
tų,. ypatingai Rusijos, Vokietijos ir Aųstro-Vengrijod įkalintų ' 
ii ilgai kentėjusių tautybių/ - Amerikos tauta ytą aiškiai .pasi* 
ryžusi reikalauti, kad šie desniąį butų pagerbti/ ypatingai vy- ' 
ria'usybių tų kraštų," kurie 'Amerikės ..intervencijos, karuose -.‘ir Ame
rikos- suteiktos Lend-Lease pagalbos dėka buvė ..išgelbėti 'nuo' su-' 
naikinimo. Genocidas yra patsai.pasibaisėtinas nūsĮkaitinąs, ku
rio. civilizuotoji.visųonene negali pakęsti ir negali/padrąsinti 
savo nesidome jimu, neveikimu, abe jingumu ir genooido /kanvepci jbff 
nėratif ikavinua " * •

Todėl Amerikos Lietuvių Kongresas / vardu vieno milįono;>konsti- 
tuentų, atstovaujamų vienbalsiai už šių rezoliuciją balsuojančių 
delegatų, su pagarba' ragina savo atstovus Jungtinių Valstybių 
Senate ratifikuoti genocido konvenciją, vienbalsiai. '■■■;■ '

III. Jungtinių Tautų Organizacija

Amerikos Lietuvių Kongresas pagiria gabiai atliktų Amerikos 
Lietuvių Tarybos pasitarnavimą auklėjant savo konstituentų Jung
tinių Tautų/tikros paskirties ir organizacijos klausimais. Dar 
1945 metais, San Francisco konferencijoje, si Taryba patiekė me
morandumų/ kuris išdėstė labai rimtas pastabas del organizacijos 
plano ir patarė visiškai nušalinti veto teisę. Anuomet,“abiejų 
partijų užsienines politikos reiškėjai nebuvo pasiruošę pripa- ' 
zinti šių pastabų tikrumų, bijodami, kad Jungtinių Valstybių Se
natas neatsįždetų veto teises del savo prisirišimo prie krastu- 
tinųjų suvereniteto sųvokų. 19^9 metais Sovietų Sąjungos atsto
vų- piktas vėto galiosišnaudojimas JT Saugumo Taryboje pakeitė 
musų valstybininkų pažiūras.

Jungtines Tautos šukele didelių vilčių pasaulyje", kai Ši or
ganizacija buvo planuojama ir kol žmones tvirtai tikėjo/ kad 
Atlanto Carteris ir Keturios Laisves bus tesėtos. Šios viltys 
nyko', kai Amerikos ir britų politika plūduriavo ant Jaltos ir 
Potsdamo slaptų pasižadėjimų palaipsniui beryškejanČių siųstų. 
Šiek tiek vilčių išliko", nes narsiųjų partizanų daliniai tebe-' 
kovoja ir miršta su Atlanto Cartcriu lupose Lietuvoje, Latvijo
je', Estijoje ir Ukrainoje. Pasipriešinimo sąjūdžiai, ginsian
tieji Centrelines Europos satelitų kraštuose, irgi prisimena tų 
patį’ntlanto Carterio pažadų. Betgi Jungtines Tautos Carterį nu
tyli", kadangi Atlanto Carterio autoriai negina jo ir tenkinasi 
debatais apie nepavojingas deklaracijas, neriŠančias prievole 
vykdyti šias deklaracijas.

Visvien Jungtines Tautos pasilieka naudinga organizacija ne 
tiktai kaipo forumas diskutavimui tarptautinių problemų, kurios 
priešingu atveju galetų;buti slaptais kompromisais sprendžiamos, ' 
kaip„kad Jaltoje ir Potsdame.'Paveldejusi eilę tarptautinių įstai? 
gų iš buvusios Tautų Sąjungos/ naujoji tarptautine organizacija 
išvystė ir praplėtė jų naudingas funkcijas. Ji sukure naujas 
įstaigas našesniam sprendimui didelių problemų, kaip kad pabėgė
lių/ kultūrinių dalybų ir informacijų, ekonominio bendradarbia
vimo ir tit. Šių naujųjų institucijų įtaka naudingai reiškiasi' 
kraštuose, esančiuose uz.Sovietų orbitos sienų - kadangi sovie
tinis vienos partijos regimas nepakenčia jokio įsikišimo ar 
"propagandos" teritorijose, kurios jo kontrOlen pateko/ kai-Ame
rikos ir britų vyriausybes užleido vidurio ir rytų Europą.
Si įtaka yra naudinga/ nepaisant fakto,'kad asmenys nė tikrai 
budingi krikščioniškajai civilizacinei ideologijai sėdi tarp-. ' 
tautinėse tarybose/ ir kad Sovietų agentams leidžiama. 'tėrorįzuoA 
ti prieąkonunistinius pabėgėlius, pavestus IRO globai; Amerikos/ 
britų ir prancūzų zonose Vokietijoje ir Austrijoje*'; '

Jungtines Tautos; butų; daug efektingesne organizacija.- jei • '.■ 
veto'galia butų' visiškai' atimta ir jėi-didžiumos-; sprendĮnąį riš-' 
tų'visus narius, ypatingai.saugumo reikaluose ir naudojimui jė
gos prieš talką griaųjaiįčiias valstybes*..

. Be. to/ bet. .-kur ib;..nuskriausta tautybė;.privalėtų/būti įgalin
ta-patiekti savo-skuMų-ifc/būti .iškląūąyta* Kai kurie puikus '' 
precedentai šiuo atžvilgiu buvo padalyti indonėžieČių:ir Izrae
liu atvejais - betgi jų bylos jiėJLiete nusiskundimų prieš Sovie
tų Sąjungą, Pabaltijo valstybes'/‘Ukraina, "satelitais" vadinamų
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