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Pasi-Kalbė jimas su. VLIKo. ir V.Tarybos pirmininku M. Krupavičium 
\\ ■ . Pasaulio Lietuvių Bendruomenės reikalu. ’J ;
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VLIKo ir V-T. Pirmininką Eltoš benaradarbis prakalbino klausimu :
- Kąįp_Tąmstą_vęrtįni_PąsąųĮįo_Lįętuvįų_Bęndrųomęnės_sųsįorgąnĮząvimą?
- Į šį.’ klausimą ne kartą teko- atsakinėti. Paskutiniu Kartu tą klausi

mą aiškinau ir viso -pasaulio’ lietuviam per VatiKano radiją. Tais žodžiaiė- 

ir tamstą-i,.ątsąkysiu.'-"pasaulio Lietuvių Bendruomenė turi virsti, tą didžią
ja lietuvių.-galybe,'kuri padės išlaikyti tremtiniuose ir išeiviuose lietu
vybę ir pradės greičiau ir lengviau mums laisvę laimėti. Vienas frontas ir 
viena vadovybė - kaip visur daroma sunkiu karų. metu. Nedelsdami ir netruk
dydami -to. fronto; organizavimą turime greičiau-baigti. To laukia tėvynė,f to 
laukia ir musų, tautos svarbiausi interesai.' Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
suorganizavimas .tai musų'svambiausi as- dienos uždavinys." Kad nebūčiau blo.-vt.
gai suprastas turiu pridurti , kad musų visų pagrindinis" uždaviny s,; yra tie- ‘ 
sioginis, Lietuvos laisvinimas. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra tik viena 
pagrindinių-priemonių Lietuvai laisvinsi šiomis aplinkybėmis.

- Jei._PLB laikėte'priemone Lietu-tai laisvintijį tad rėikštųx_Kad_ jį -. 

yra poįįlin'ė'■■ėrganiząpi ją ? ’''
- Anaip tol’.‘PLB turi. .du-^ti/Lslų - phgindinį ir atsitiktinį-. Pagrindip.ą- 

nis - lietuvybės išlaikymas-įšąiyįuoše, b 'feLsitiktinis - L-ie-tuvoš. laisvi-'..' 
nimas • ..Atsitiktinis' dėl/t.o, kad ir bids TZuvų-.ą-.okupacija'yra atsitiktinių 
reiškinys o. išeivi ja į emigracija bus V'/levĮr ibųv-ęs nuolatinis, chroniška’s' 
reiškinys. Antra, Lietuvai, laisvinti nė' tik politika ąr’diplomatiją yra.\ 'i 
priemonės. Lietuvai laisvinti priėmoiiių yra daug ir įvairių.- pradedant 
šluotą ir baigiant kardu. Tautinė kultūra, bokštą moralė, knyga irf lyra pė-* 
galiaki ginklas .ir politika su diplomat! ją • Moteris, kuri netingipaėmusi ■ 
šluotą, apsiš.varlnt namuose ir apie namus, netiesiogiai -.taip pat ’prisideda.': 
prią, įįetuvo šia lavinimo ,-.nęs iš mūšų'gyvenimo buto ir musų elgsenos, iš 
musų drabužių,‘ kurie gali būti ir ‘vargani , bet švarus ir'Sutvarkyti, pa Sau
lis sprendžia/, ar mes esame kultur-inga 1 tauta ir ar į šam- priaugę -nepriklau
somybės,.': Atsitiktinis* tikslas ne c uodą organizacijai veido vAntra, Lietuvos-’ 
laisvinimo politikai vesti yra kiti organai - Vyriausias, Lietuvos -Isleia.-^., 
vinįmo ’Komitetas, musų dįplomątinds’ a~tstovyb‘ės., Amerikoje - Amerikoj Lier 
tuvių Taryba, Argentinoje - Lietuviai Išlaisvinti Centras irbkirt.- Tos orga
nizacijos -turi atlikti visą politinį Lietuvos laisvinimo darbą . .PLB yra': 1 " 
tik pągelbinis. veiksnys tam darbui’’atlikti • Jos priemonės nebilš politinės 
gryna prasme, bet tautiškai kultūrinės, Socialinės, finansinės. Svarbįąų-, 
šia visa' turi: būti .vedama, perdėm ta utine-kryptimi. Finansinė paramą poli- . 
tiniams-darbams-ir lietuvybės išlaikymo priemonėms palaikyti : mokykloms 1 
išlaikyti,/knygoms leisti, globos reikalams ir tt. viena iš svarbiųjų PLB; • 
uždavinių. Kiek PLB bus pajėgi pinigiškai, tiek ji ir savo buvimą patėisiis

Nuo jos finansinio pajėgumo priklausys‘ir jos tikslų siektIngjj^^pj^iQuinaa.
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PLB organizacija yre ne tik ne politinė, bet juo labiau ne partinė ir 4 
net ne pasaulėžiūrine. Ji yra tik lietuviška ir lietuviška ta prasme., kad 
paliekama, visa teigiamoji lietuviškoji gyvenimo tėkmė su jos organiacijo- 
miš, jos religijomis, .politiniais sus i sKirs tymais ir tt tt, PLB visa tai ne 
naikina, bet atvirkščiai - paremia, Kas -remtina, steigia ir Kuria, ko pati ) 
visuomenė neįstengia įsisteigti, bet Kas reikalinga jos tikslams pasiekti ' 
(plačiau apie .tai žiūrėti LIT instrukcija nr.j). ’ ' ' • ■

-•AE_ELB_į8ULkįąma_pįeigiQg_2ąEam^_r}2r)uyylė_jQS_KUEžJU ? ’ '' ;
- Sunku dar pasaKyti. Galima tik spėti, kadangi dar nėra nei viename’

krašte Lietuvių. Bendruomenės, kuri savo organizacija butų, pasistūmė jusi 
ligi "L.PLB Santvarkos Nuostatų." 6.5 str. numatytų įmokų.. Aš žinau, kad mu
ši} tarpe net šiose sąlygose yra žmonių, kuriemp Lietuvos vadavimo reikalui 
ar lietuvybei išlaikyti sunku skatikas paaukoti, o prakortuoti,'pragerti 
ir šimtai yra niekis. Aš žinau taip pat, Kad ne vienam savo vietos reika
liukai ar asmens patogumėliai yra^svarbiau negu bendras lietuviškasis rei
kalas, net Lietuvos vadavimas. Tačiau visai tai, aš dar ligi šiol tikiu, 
yra negausios išimtys. Lietuvis moka mylėt ,savo tėvynę, lietuvis moka jos 
laisvei aukotis ir aukoti net nutraukus kąsnį nuo savo burnos. Jis atliks 
ir savo piniginę pareigą jos atžvilgiu. Juk ir ta pareiga yra tik šešėlis, 
palyginti su auka dedama ant-tėvynės aukuro partizano ir pasilikusio tėvy
nėje lietuvio. Mes., turėdami daugiau laisvės negu už geležinės uždangos 
musų broliai ir daugiau už juos, turim padaryti savo tėvų žemelei.' Tai pa
reiga, ne malonė.’Nuo musų pasiaukojimo priklausys ir teisė naudotis lais
vos tėvynės gerybėmis. Nusipelnytą teisę mums teks sugrįžus įrodyti. Ne 
tas, kas patogiau tremties Piką praleis užsieniuose ir Kas daugiau pinigo 
susikraus, nusipelnys garbingo savo tėvynės sunaus vardą, bet tas, kas 
tremtyje’ daugiau gera padarys lietuvybei ir Lietuvai ir Kas jiems daugiau 
paaukos ir pasiaukos. ' ’ - . '

šiuo metu Finansų Tarnybos valdytojas siuntinėja finansų reikalu vi
soms kraštų bendruomenėms raštus, pasirašytus jo’ ir VLIKo pirmininko. Aš 
šia proga praš-'U labai visus, kam tie raštai adresuojami, jų turinį priim
ti giliai į širdį ir padėti visas pastangas Finansų Tarnybos sudarytam 
Lietuvos laisvinamųjų organų finansavimo planui realizuoti, dabartinė tų 
organų finansinė padėtis yra nepakenšiama ir dėl to jų veikla yra žymiai 
siauresnė negu turėtų būti. Juk Tarnybose dirba tik po vieną žmogų. Nėr uz 
ką pasisamdyti reikiamų pagelbininkų. Galima lengvai suprasti, kiek tas 
žmogus gali aprėpti net 24 valandas dirbdamas per parą. Reik verkiant duot ' 
galimybės dirbamas laisvinamasis darbas praplėsti. To reikalaute reikalaut 
tėvynės ir tautos dabartinė tragiškoji padėtis.

- Kas daroma lietuvybei išlaikyti išeiviuose ?
•- Lietuvybės išlaikymas išeiviuose, ypač šiuo metu, kai Lietuvoj bol- • 

ševikas iš kailio neriasi i kad greičiau ją išnaikintų iš pagrindų ir kai 
senųjų musų išeivių tarpe ji labai susilpnėjusi, o kai kur net merdėjanti, 
yra darbas toks didelis, toks sunkus ir toks atsakingas, kad nei viena į- 
staiga nei vienas žmogus to darbo neatliks, Kad ir maksimelinio darbštumo 
ir pasišventimo bei rūpestingumo parodytų bet kad genialus žmonės butų pa
sodinti prie to darbo. Čia reiKalinga visų išmėtytų po visą pasaulį lietu
viškų jėgų mobilizacija. Tą mobilizaciją VLIKas ir paskelbė 1?4? metais 
birželio m. 14 d. Tai Pasaulio Lietuvių Bendruomenė - PLB. Jei išblaškytoji- 
lietuvių bendruomenė atiduos į ’ PLB organus geriausius savo žmones, jei 

negailės lėšų jos darbams vesti, o Kiekvienas lietuvis ir savo jėgų, PLB 
savo milžinišką darbą atliks gerai. Bet jei visuomenė, išrinkusi vadovau
jamus organus, manys, jog jau visa yra padariusi ir ligi kitų rinkimų sąw
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piratų prie.d'arbo hekiš, PLB buš;tik iškaba be turinio,- ;aį).b^„su labai uba
gišku turiniu i Tad ' į darbą, į‘darbą, kaip Dievas įsakė, •-su .visa siela, su 
visu užsidegimu ir 'iiėtuvišku'ryžtu.' •Mūšų, gyvenimo laivą priešas' 'kandina 
visomis priemonėmis. Mums tenka apsišįpęštį ar šioj žutbHtlhėj+'Į^yoj skan* 
dinamam ir prakiurdintam laive : mes rūpinsitaės iik savo krepšbliiiš su vai®1- 
•gana .'mantąle ir-viet os palyginamai • su laivu -. tėvynė skurdžia i š-fėTikaliU” ' 

inkais., aSĮmę^ę tuos krepšelius-.visi vyrs.^į, yyęąistoąįm.gelbsti- la^Vi . 
.. .....bedami tįk‘krepšeliusKartu, su ,laįv,ų piĮganmėąįpie; į .bedugnę. Gelbėdami* 

laivą užmiršdami krepšelius, išge'lbęsimę.. laivą -r'ir’kartu, krepšeliai .bus. 'is- 
..gelbėti. Delsti.nėra ko..Jau geras laikas-PLB darbas .pradėti visu spar tupiu.

-Lietuvybės išlaikymo.vyriausias rūpintojas ir tv.ąrkyt'ąja's bu&jPLB.Tą 
.darbą derins, ir skatins PLB Vyriausio, ji. Valdybą^.T^rie 'įįgit^vybę.s■

• ■ .:?stiprintoją.į>,gaįy into jai ir gynė jai -bus ki».s.t^.;^įB-.organai'prieky. su .
• krašto valdybę. -Lįetuvybės Išlaikymo Tarnybos .pareiga privesti ĖLį^Ligi Pa- 
;šaulio .Rietuvių’.S£į,qQ).. Ji .savo yįsąs ,pax.eigas Ijo, j sri.t^ ..ĮrJnud^Ūlus dar-

■ ..y bus rįPėęĄuos^, Seimo išrinkta-. jĮfe i vyriausią ja i: -.vaidybai,. To,iimeĮ8^ie ji< tęr4y- 
. bos santykiai su vyr.valdybą bus •n.UjS.tątytl .p^ą.dė.jus,, vyr.,valdybai j-savo dr.r-

.;j.(bą.* Bet įLietuvybės Jšlaiįymo Tarnybą ;jąu dabar-rengia.. kai.j^^kas reika-įįn- 
... ga vbus plačiu mastą prįbąįIkyt1į,, v.is.ame| ipasauly gyvenąnt^b1^•Ai?-VVįP.P8 ją

..rti j. -. lietuvybei išl-ą ijcyti . Paminėsiu Sbhviabiąch.;6^ąiunde sĮisaukt^^eėįąiistų
■■ ■ ..rkonferenci ją , kurį. tųrę. jo: nustatyti lietųyybeį išlaikyti priefiipnęą;, budus 

n .,4®'kelius. Konferenęi jos pųi imt ft-ją* programą--.ląm darbui Elta išsiuntinė jo
. 5 spaudai ir įvairiems, kUlturp.s ir-jpol.itikpą tdąębuoto jams , prašydama jų pri- 

: /.jfisįąsti LI Tarnybą! ■rsayip-p.ąst.abaa.' ir papįįdyięųsi ifirįjs- tp^.. jįro^Fjąinjps-.; Jų pa-
1 • staboš bus ver.t:ing<&s-i’rjnes< jie: galės/.-ją. įvertinti.-irtAp'rlta'ikyti prie savo 
V-kraštų, gyvenimo praktikos. įvairus kraštai tunii daug- tų klausimų, žinovu, 

kuriems lie tb^ybės išlaikymas rupi*, ir1 kurie1 ši SS klabsimu yra ten ar ki--
: tur pasisakę ;'Priminsi'd,‘ čia ■įrbi.K'LPąkštą-,'’’pro i^igtią Malinauską, prof .V. . 

. Viliamą, Rapolu šklįiiį 'ir : daugel į"’JcĮtą, ‘ ku£rie’’fc£ažiais straipsniais spau
do j' tuo 'reikalu1 jS^yra^paslšAkę'.'Tašiau',' dejlįų1 į[ mbsu ptąsymą.pasisakyti 

'J'iššluntinėtos programos'reikalu"'kol kab h'ės^šlliėpe nei vienas . -‘LI Tarnyba
i ■ " jų. balso'- labai laukia .^N'ėrėtbmė išbaigtą-iiė'tdVybėi išlaikyti programą per- 

-duoti Pasaulio Lietuvių Seimui. Pp.sitenkrtns(i‘Ulpamįhė:jąsišias-i.iStnmbmenas. 
Smulkmenų neliesiu. o.:b'—- ; j v- ' ■ 1;;-.c: -.-ji/.’Iv- f ./

- Kąįp_vyksta_PLB_orgąniząvimo;_dąrbąš ? -.j -. v " '--cdv' ~

' ... - Patenkinamai ♦ čaį'etąį vykti feharSiabi ’Salėtų'' būtį didesilio užsimč ji-
■ mo ir platesnės ihicibiyvoš. "Butų pagrįžo1 įai^tį ’d^Aęsiiįp susitarimo Viso

kių. pažiūrų lietuvių bent" šiame darbe ? Partiniai‘'lr"pašaAiėžiuriniai nesu
tarimai ne vieno j. vieto j ir trukdo ir lėtina Kalbamąjį darbą. Betriepaisant

( visa to darbas eina. PLB organizacija jaa yrą ais stojusi ant savo stiprės- 
nių ar silpnesnių kojų beveik visuose Kraštuose', kur musų žiniomis lietu

vių'gyvenama'. Neapleido Tarnyba ne vieno .krašto, net kur lietuvių esama 
tik dešimtis - kita. Nieks neturi teisės nė vieno lietuvio neprileisti pri 
Lietuvos laisvinimo.ir lietuvybės išlaikymo darbo. Tai šventa kiekvieno 
lietuvio pareiga. Tai didžiausias kiekvieno lietuvio šio meto uždavinys. 
Nuo to, kaip jis tą uždavinį atliks, priklausys jo teisė įžengti į laisvą
ją šventuoju jos laisvinto jų kruaju gausiai aplaistytą Lietuvos žemelę.Tar 
mybos pareiga sudaryti kiekvienam lietuviui galimybę tai savo pareigai at
likti. štai kodėl ir ten, kur yra nedidelis lietuvių būrelis, steigiama 
PLB. žemiau yra išvardinti kraštai, su Kuriais užmegstas ryšys. Jei jų

w tarpe nebūtų tokio Krašto, kur esama.lietuvių,prašoma jrisų mane paimfor-

’ * - x‘ y:‘r
- - • ' ' ' ■ ■■-- ■
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muoti ir pranešti’ adresą tokio lietuvio, su kuriuo galėčiau tartis PLB 4 
steigimo tame krašte reikalu. . - . '

Praktiškai taip atrodę PLB- Organizavimų padėtįs._"Ne vienu žodžiu t.uę 
reikalu nepasikeistą tik su Škotijos lietuvių vadais. Tai' gal įvykę tik^- 
per nesusipratimą. Manyta, xad ^.Britanijos lietuvių, organizacija apima ir 
Škotijos lietuvius. Sižinojus, Kad Škotija eina savarankišku Keliu, gero- 
kai pavėluotai buvo kreiptasi į -’ją, bet atsakymo dar nesusilaukta; Europoj 
jau įsijungė į PLB- šių kraštų, lietuviai - Švedijos, Danijos, Anglijąs, 
Austrijos, Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos ir Šveicarijos... Iš •< 
kitu žemynų yra įsijungę į PLB Australijos lietuviai, Amerikos, vžemyne-yra f , 
Įsijungę šie kraštai - Siaurės Amerikoje -Kanada .Pietų Amerikoje -Ci'li, '. 
Venesuela, Kolumbija, Urugvajus.Galima.tąi pat pasakyti ir apie-BrazįiiJą , 
ir Argentiną. Brazil! jo je'LOKč sudarymas „sutartas. Dėl tolimesnių"jo žygiu,* 
žinių-neturiu. Sų Argentina dAr sueirašinėjama dėl kai kurių smulkmenąį< ii 

bet mielai sutiktą įsi jungt į PLB-. ' ' '. \ ■
- Sunkiausia vyksta PLB-organi:zavr!ma.s tuose kraštuose, kur yra* senos1 iš

eivių bendruomenės. Prie tų priklauso' ir JAV lietuviai. Ten pradžia' buvo---;
labai sunki. Bet jau iš sustingimo taško.klausimas išjudintas;. Ten reikia 
skirti dvi bendruomenes-- senąją ir naująją. Kietą poziciją PLB atžv ilgiu-<- -7 
užėmė senosios išeivijos vadai* Eiliniai tautiečiai į sukurtas-PLB.apylin^ 
kės pakė.lb Įnami stoja . Naujo ji lie tuv'įą bendruomenė' -L buvę DP - pritaria • 
PLB Reikalui ir aiškiai palinkę ą jos organizavimą, bet nenorėdami^ pykin- 
tis- su senosios bendruomenes vadais delsė, aiškinosi, pagaliau nuštbtjftąi , 
kantrybės ir vilties susilaukti iš anos puses teigiamo ąįisisprėhbimožjpra-^ 
dėjo organizuotis į PLB apylinkes spontaniškai ir kitokia tvarka begu -ki?! ■. 
tųj?f) būtent ne iš viršaus, bet-iš apačios * Pirmįe jį ,siikurė • PLB apylinkę: " 
ReŠesterio lietuviai. Jiems šiame krašte priklauso pi4męnybėsYvą!nlkas.Jais 
pasekė Amsterdame s, testeris, Hidsonas ir kiti. Niujorkas išsirinko komisi
ją,tėm reikalui vykdyti; Filadelfiją yra nutarusi paversti savo buv. DP 
draugiją į PLB apylinkę. Čikagos buv. DP draugija yra nutarusį įsi jungti į-
PLB , persiformuodama į Ilinoiso Valstybes -buv. DP PLBorganizaciją. Page- ’ 
li'p.ti ALTas sudarė iš 16 žmonių studiją komisiją - b žmonės iš ^senąją išei
vių ir b iš buv* DP. Iš vienos ir iš kitos pusės kiekviena srovė skiria po 
du žmones. Ta komisija tirs kaip galima butų priimtinu visiems budU sudary
ti PLB organizaciją JAVėse. Sis pastarasis faktas yra ypatingai reikšmin

gas-; Tylos ir gal ignoravimo lėtai pralaužti. PLB reikalai pakrypo JAVėse 
i gerąją pusę i Reik manyt-, kad netrukus kliūtis sudaryti vyriausiąjį lai- - 
klnąjį PLB organizacinį komitetą atkris ir galima bus pradėti rengtis prie 

'Pasaulio Lietuvių Seimo šaukimo. Supfantama, kad tai bus galima tįk tada, 
kai- visuose kraštuose bus surašyti krašto statutai ir išrinktos krašto ta

rnybos. Tarnyba, to labai laukia* Jei studijų komisija, ko aš neprileidžia, 
ar per ilgai nutęstų, savo darbą, ar prieitų išvadų, kad jai PLB nepriimti
na., kai susiorganizuos daugiau PLB apylinkių, teks organizuot krašto laik. 
organizacinis komitetas - LOK ir po to pradėti triūsti apie kalbėtąjį Sei
mą. . , ' . . .. ' ' •?■--

Turiu pabrėžti, kad JAV lietuviai mums labai svarbus veiksnys, kad Jie 
vaidino ir tebevaidina Lietuvos laisvinimo darbe labai svarbą vaidmenį,kad 
be jų dalyvavimo PLB nebus tokia, kokia ji turėtų būti. Bet geriau turėt 
mažesnę PLB, negu jokios neturėt. Tašiau tikėkimės, kad komisija panorės 
mus suprasti ir surasti būdų sutikti su viso pasaulio lietuvių noru ir sto
ti į bendrąjį frontą Lietuvos laisvei ginti ir lietuvybei išlaikyti; Ki-
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tokios" išeities aš neprileidžia, nes neabejoju senųjų musų išeivių, patrio
tizmu ir jų. gera valia. . .•••.;

- Ar jau yra bendruomenių, baigusių, savo organizavimosi darbą ?■ ■ ~i

- Yra..Šveci jos lietuvių, bendruomene pirmoji išsirinko pagal nuostatus
- krašto tarybą. Antroji iš eilės savo Krašto tarybą išsirinko Vokietijos

• lietuvių bendruomenė. Vokietijos lietuvių bendruomenės laikinasis organi
zacinis komitetas savo naujai išrinktąją pirmąją krašto tarybą sušaukė pir
mo posėdžio, liepos m. 22 d. Švedijos gi LOKas savo tarybą pirmo posėdžio 
sušaukė rugp.m.B d. Kanados liet, bendruomenė pirmoji pradėjo rūpintis 
bendruomenės organizavimu pagal Laik.PLB santvarkos nuostatus ir prie tik
slo eina sistemingai ir tvirtu, bet labai lėtu žingsniu, dėl to savo pir
menybę užleido kitiems.' Kanada turi jau ir Krašto statutą susirašiusi, Tuo 
budu pirmoji pradėjo organizuotis pagal nuostatus Kanados lietuvių bendruo

menė. Švedijos liet.bendri,pirmoji.išsirinko Krašto tarybą ir pirmoji pa
tiekė savo statutą patvirtinti Ll.Tarnybai. Vokietijos gi l’ie t. bendruomenė*

• pirmoji užbaigė organizacini laikotarpį ir laikiną ji organizacinį komitetą 
pakeitė išrinktąja krašto taryba. Ketvirtąją vietą užims, manau, šveicarių

- jį_į§ęivįąĮ_nęnori_2rįsįįm-$į_>PLgx_iĮ;_ąr-tikį
ISSSidi A^Į&čto jaų-1_§£Oogį2S_mugų_įšeĮ:V:Į. jog_atfiąĮvįnĮmu_į£_gra2inįmų_mų§ų 
§ęnąjąį_tėvynei ? . ■ ■ - ' " ’'7'

- Visos senųjų amerikiečių grupės pasisakė prieš-PLB. Jų priešinima
sis paremta a grynu nesusipratimu, neįsigilinimu į PLB tikslus ir pobūdį. 
Aš manau, kad tas nesusipratimas baigsis>susipratimu, ir viso pasaulio lie
tukai stoa vieningai ir stipriai į PLB išrikiuotas gretas. Jei ALTo sukur
toji komisija objektyviai i tudi juos,. prie to turi privesti.

Neilgai buvau Amerikoj svečiuose pas mielus lietuvius. Bęt ją - t.y; 
lietuviškąją Ameriką ir amerikoniškus lietuvius bei jų gyvenimą’pazinau ge
rai. Tai man davė progos patikrinti ne tik spauda, bet ir gausus buvusių' 
DP man rašomi, laiškai. . Trumpai suglausta mario pažiūra taip r.sakmba : Ameri
kos lietuvybė stovi ant labai netvirto Kelio. Pabojai jai išnykti yra labai 
realus. Ne yisa. gaiima lietuvybei grąžint, Kas jai priklauso, bet daug 

dar galima.atgauti tėvynei ir tautai, ir tai mes turim gauti. To reikalau
ja ir Dievas ir tėvynė; Atsakysim prieš Juos nepadarę reikiamų Žygių. At
sakymas bus sunkus. Tai antrasis genocidas. Labai svarbus vaidmuo šuva.idint 

. priklauso naujiems išeiviams --buv. DP. Bet nuo tos pareigos nėra laisvi 
. ir senųjų išeivių vedai. Jie taip pat turi stoti į žūtbūtinę kovą su nutaur 

timu. Jie žino, kokie pavojai graso. Ramiai rankas sudėjus žiūrėt į tą ny
kimo procesą - nusikaltimas. Pareiga gaivint murštancius lietuvius dar dau
giau saistė naujai nuvykusius ten lietuvius, buv. DP. Tai jų specialioji 
misija. Kaip Jie tą misiją atliks, jų reikalas- ar organizuotai stos į tą, 1 

•darbą ar pavieniai įsilies į senąsias organizacijas, sr vieną ir kitą būdą 
p^n^udos- priklauso nuo jų susiorientavimo, kuriuo budu greičiau pasiektas 
tikslas. Tik Dieve saugok - nesitreukt iš fronto.Neatlikę tos misijos jie 
nepateisins savo tremties. Darba6 nepaprastai sunkus, reikalaująs daug kan
trybės, ištvermės, n^rvų ir‘gal dažnai nusižeminimo. Bet tos savybės rei- 
kp.laująmos iš kiekvieno misionieriaus, mri rašo iš Maspeto :* "Vietiniam 
^Jaunimui nieko nepada'rysim. Reikia nuo jo nusigrįžt ir susirūpinti tik 

!t .? rieujaį atvykusiu Jaunimu, kad jo tas pats likimas neištiktų". IŠ Čikagos
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senas vilkas daug'ko matęs, ir ięeivystę'nebloga i žinąs rašo “Tremtinių 
žilume emigrantų masės nėbeatšildys ... numirėlį, bęgaivindami prarasim daug 
gyvųjų ir patys nusilpsim." Linkęs manyt, Kad tie balsėi yra pailsusių ir

. jau nusivylusių* Yra. tačiau ir kitokių balsų, iš Hartfbrto rašo jaunas tei
sininką s,"kaip atsargiai' reik imtis PLB organizavimo,?kad nesuirtų santy

kis naujo ateivio su senuoju. Tas geras santykis reiKalingas'kaip tik sėk
mingam lietuvybės gaivinimo.darbui. Iš'Viladelfijbs rašo vienas visuominin- 
kas : "Nutautimo .šmėklai, dar daug Kas galima ištraukti iš nasrų, tik reik 
jėgų ir laiko". Worcester!© pedagogas, bUv. gimnazijos direktorius rašo - 
"Kaikas yra labai pesimistiŠKai nusiteiKęs Amerikos lietuviu atžvilgiu, 
pav. X savo laiŠKe yra juos pavadinęs*, "iietuyybes Kapinynu", iš kurio jie 
jau nebesikels. Perdaug pešimistiškai pasakyta; tačiau daug tiesos". Jis 
toliau nurodo, Kokios priemones reikalingos imtisatietuvinimo darbe. Pažiū
ros tuo reikalu suskilusios,. vadinasi ir gaivinimo’ jėgos susilpnintos. Jas 
reikia sutelkti visas ir įstatyt į sistemingą darbą. Darbo sistemai nu- ’ 

statyti ir atlietuvinimo priemonėms išdirbti - specialistų darbas, ne vie-’ 
no - kito, bet platesnio kolektyvo. Lig šiol jis partizaniškas ve^ amas.Kas 
kaip moką j taip šoka. Ilgais dešimtmečiais vyko nutautimo procesas. Taip 
jiems nieks nekalbėjo, kaip mes kalbame. Reik laiko ir su tomis musų Kalbo
mis apsiprasti ir jas suprasti. Reik laiko ir padarytoms sidojė žaizdoms 

pagydyti.
Iš vieno didžiulio miesto, kur ^ra didelė- ir senųjų-ir naujųjų lietu

vių ateivių kolonija manėrašo :"Galutinai susKilom į dvi Lietuvas. Vieni 
kitų nelankome, vieni kitų nepaisome. Prie to einama visur." Iš kitos ma
žesnės vietos netoli Niujorko rašo ; ""Lietuvių čia yra nedaug, Kartu su se
nais ir naujais su. viršum trys šimtai, be't vieni kitų neapkenčia". Tai Ka
tastrofa . "Tuo reikia rimtai susirūpinti. Vadzų didžioji pereiga susivažiavus 
didesniam buriui iš senos ir.iš naujos išeivijos bendromis jėgomis surast 
būdų tam pražūtingam skilimui sulaikyt ir tos pačios tėvynes vaikus suvest 
i vieną, bendrą ir vieningą, še imą.. Dvi Lietuvos laidotuvių aidais s/kamba.

Atlietuvinimo priemonės to.s pačios, kokios reikalingos lietuvybei pa
laikyti, bent pagrindinės - Lietuviški tėvai su gryną- Kasdienine lietuvių 
kalba savoj pastogėj, lietuvis, kunigas su 1-iėtUviška bažnyčia ir lietuvis 
mokytojas su lietuviška mokyklą* ? 7 ”• •' ’’ -

Duokit tas priemones - ./.nutautusi 'ar nutaustanti išeivija.atgis Lie-' 
tuvai. Jos sunkiai sukuriamos, bet galimosbent daugely atvejų. Lietuviai 
patriotai tėvai, lietuviai patriotai mokytojai ir Kunigai tą stebuklą pa
darys. Tie vaiKsniai palaike ilgai lietuvybę išeivijoje,, bet tie patys iš
blėsę veiksniai ją ir užmuš. Vienas mano pažįstamas, iškeliavęs į tolimą, 
pasvietį iš Vokieti jos,.šiomis dienomis man.rašo štai Ką tuo reikalu {"Jeu 
nimo nutautimui daug pasitarnavo parapinės mokyklos, Kuriose lietuvių kalą 
ir Lietuvos istorija dėstoma tik teorijoj,-o praktikoj vietoj tų pamokų 
dėstome tikyba ir tai. anglų Kalba. Mokykloje jokio ženklo, jokio paveikslą 
kas primintu mokiniams lietuviškumą, meno vaikai nuėjo į mokyklą ir iš' 

pirmos dienos jų vardai buvo suemerikoninti." los mokyklos prieš metų eiię 
lietuvybę .ugdė ir saugojo, Jos kūrėjai tokį uždavinį joms paskyrė, Metų 

eilei praėjus tos pačios mokyklos savo vėžių išslydo ir pdcią lietuvių 
pradėjo slopint ir naikint. Tėvai privelo leist tai daryti su jų vaikais.’ 

Tikyba turi būti mokome t^vų Kalba, Nieks to uždraust-negali, Tai priešin-
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7
ga Bažnyčios nusistatymui.
Nutautinimas vardų ir pavardžių - pirmas nulietuvinimo žygis. Tėvai priva
lo griežtai tokiems žygiams pasipriešinti. Jei to nepadaro, patys yra to 
savo, vaikų nutautinimo bendradarbiai ir patys atsakomybę už tai imasi .Tė
vų kovoj už lietuvių kalba tikėjimą, tėvai turės savo pusėj Bažnyčią, kovoj 
už mokyklą, turės nemaža mokytojų - seselių, o už lietuvių kalbą - kunigų* 
Turim dar nemaža patriotų, kuriem lietuvybe rupi, kaip mums* Reik tik susi- 
prast ir susitvarKyt, jėgas išrikiuot viena kryptimi. Vieni pradės, kiti ., ' 
neatsiliks. Pradžia darbą gaišina. ,

Kad amerikiečių tarpe turim žmoni. , kurie eis su mumis,- štai džiugi*, 
nantis įrodymas. VI. 50 dienos DARBININK/.S lprašydamas Nukryžiuota jo Jėzaus 
Seserų kongregacijos rėmėjų suvažiavimą, įvykusį šiais metais birž.mėn.lbd. 
paduoda ir Kongregacijos viršininkės Motinėlės Ligoni jos,' kuri nidcad nėra 
mačiusi Lietuvos, gimusi ir augusi Amerikoje, kalbą. Jos dalį pacituosiu. 
"Negaliu nutylėti vieno mano didžio džiaugsmo, Kurs džiugina ne mano vienas, 
širdį, bet ir daugelio kitų. Visiems žinoma, kaip 'smarkiai apvyto daugumos 
šia gimusių širdyse toji moraline dorybe, kuri plaukia iš Ketvirtojo Dievo 
įsakymo - tėvų Kalbos, papročių, lietuvių tautinės dvasios meilės dorybė. 
Trūko mums tiek ir.tokių žmonių, Kurie tą dorybę lietuvių tarpe būtų suge
bėję tinkamai gaivinti ir stiprinti. Taigi ir į mūsų kongregaciją atęidavo 
ir tebeąteinr. viena - Kita- tokia; Kuri ne iš savo kaltės nebemoka jau savo 
tėvų kalbos. Džiugina mus tr.i, Kad mūsų kongregacijoje seserys nuoširdžiai 
imasi tą dorybę gaivinti ir stiprinti, Nemokančios su entuziazmu mokinasi 
savo tėvų raibos, stengiasi susipažinti su savo tautos istorija ir nuošir
džiai pamilti tų, Ką pats Dievas įdiegė į žmogaus prigimtį." Broktonas tu
ri pasididžiavimo vertą lietuvybės stiprovę. Iš jos gausime lietuvybės pa
laikymo ii gaivinimo uolių, pagelb ininkių.. Jos gi yra mokyto jos.,

Ne mes vieni esame tame darbe. Ne vienos Broktono seselės mūsų talki
ninkės. Jų rasime ir kitų vienuolių tarpe, rasime ir kunigų ir tėvų terpe. 
Gaila, kad ne \isi panorės eiti tėvynes nurodomu keliu, gaila, kad ne visi 
bus mūsų talkininką i, bet už tai džiugu, kad Kalbamam darbe mes ne-būsime 
vieniši. 0 tai Kelia ir stiprina tikėjimą geresnėmis darbo pasėkomis ir 
šviesesniu rytojum. Tai žada Amerikos iietuvybei geresnę ateitį. Pagaliau 
tame darbe padės mums ir Dievas, nes užkimo jam atstatyti Jo sukurtą tvarką, 
kurią gerokai apgriovė žmonės.

- Bovanokįt1_dąr_vįenąs_tfląząą_kįąųslmėlis : ar netikslingiąu_bū.tų_ 

prie atskirų Kraštų lietuvių'bendruomenių organų pavadinimo jungti taip pat— — — ———————————————————————— - * ———————— — — — — — — — — 
Į?_bgndrą_pąyądinimą_PLB ?

- Tokį pat klausimą man pastate ir VoKietidos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas Pr.Zunde. Jam tą mintį pakišo LIT Instrukcijos nr.} 
str.26kuris kalba apie, bendruomenės organų pavadinimą.

Tas straipsnis atsirado LIT instrukcijoj nr. 5 del tame pačiame 
straipsnyje nurodytų motyvų; be to dar turėta galvojb ir pavadinimų suvie
nodinimas, nes labai įvairiai tuos organus pradėta vadinti. "Laik.PLB-san 
tvarkos nuostatai" prie kiekkieno jos organo deda PLB pavadinimą dėl to, 
kad kalbama joje apie visos Pasaulio bendruomenes organų pavadinimą, o ne 
apie kiekvieno Krašto skyrium. Susikūrus atskirų--Kraštų bendruomenėms vie
ton PLB tenka prie organų jungti nebe PLB, bet to krašto pavadinimas -/pav, 
"Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Hesseno apylinkės Valdyba". Jei apleis
tam krašto p av o dji n imą. ir priklotume m tik PLB ne kiekvienas susigaudytų,', 
kuriame krašte yra ta^ Hessenas. Jei prie krašto pavadinimo pridetumėm dar 
ir PLB - "Pasaulio Lietuvių ^endruomenės Vokietijos Lietuvių Bendruomenė 
Hesseno. apylinkės valdyba", pernelyg ilgas butų pavadinimas. Ir Lietuvoj 
't«is pačiais sumetimais nebuvo-taip vietovės vadinamos- : "Lietuvos Respu-
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blika, Mariampolės apskritis, Gudelių valsčius, Vazniškių seniūnija". Ana- 
loginia pavyzdys. Gyvenimo praktika reiKalauja tokio trumpinimo ir taupumo.

Instrukcijos nr. 3 str. 26 nurodymas, kaip vadinti tas ar kitas PLB 
organas, neužkerta kelio popul;arint PLB idėjos. Dar pries instrukciją nr.} 
buvo mano paskelbta instrukcija nr. 2, Kurioje buvo PLB idėjos populiari
nimo tikslais skelbiama net PLB diena ar šventė. Vadinasi, Lietuvybės Iš
laikymo Tarnyba gerai suprato PLB idėjos populiarinimo reikalą. Kol PLB 
neįsigyvens stipriai žmonių sąmonėj tas populiarinimas reikalingas įvai
riausiais budais. Galima naudoti ir šis tamstos norimas būdas* tik kitaįp, 
pav., raštų keitėj Lietuvoj buvo taip spausdinama : "Lietuvos Respublika. 
Žemės Ūkio Ministerija, žemės Reformos Lepartamentas." Čia galima spaus
dinti taip : "Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Argentinos Lietuvių Bendruo
menė. Berisso Apylinkės Valdyba." Savos apyvartos statute galima Kuriame 
straipsnyje pažymėti, kaip tai yra padaryta Švedų ir Syeicarijos Lietuvių 
bendruomenių statutuose - SLB yra PLB dalis (tik ne narys). Galima tas san
tykis krašto bendruomenes su PLB kalbose žymėti. Pagaliau progų ir galimy
bių yra daug tai propagandai ir be mano nurodytų. Tašiau praktikoj reikėtų 
naudoti instrukcijos nr. 3 str,26 nurodyti PLB organų pavadinimai. Jie ti
krai populiarumo PLB nesumažins, o praktikoje tokie pavadinimai visai pa
togus .

Dar į vieną dalyką atkreipsiu dėmesio : terminai paprastai vartojami 
tokie, kokie pavartoti įstatyme. Pav. "Laik.PLB Santvarkos nuostatai" kal
ba : "krašto, statutas, krašto valdybe ar taryba" ir tt., tad kalbant savo 
krašte ir apie savo krašto PLB organus nereikėtų taip pat praktiškais su
metimais vadinti pav. "Belgijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba", o visai 
pakanka pasakyti "krašto valdyba". Bus praktiška, taupu ir suprantama* 

Iff OKUPUOTOSIOS LIETUVOS ' ’
LIETUVOS TSR BIUDŽETAS

S.m. liepos men. pradžioje Vilniuje buvo sušaukta Lietuvos TSR aukš
čiausiosios tarybos VI-ji sesija, Kuriai pirmininkavo pakaitomis jos pirmi
ninkas B.Baranauskas su pavad.Ii .kiekiu. Svarbiausias darbų tvarkos punktas 
buvo LTSR biudžeto 1930 metams priėmimas ir 1949 m. biudžeto apyskaitos 
patvirtinimas.

LTSR biudžetas buvo paruoštas atitinkamų specialistų Maskvoje, pagal 
faktiškojo Lietuvos finansų valdytojo drg.Vladimiro Rodinovo pasiūlymus. 
Kadangi šis rusas tuo tarpu dar privengia viešumos, "parlamente" biudžeto 
projektą paskaitė LTSR finansų "ministras" Aleksandras Antonovic Brobnys. 
LTSR pajamos 1949 metais - .

Is viso 1949 metais iš Lietuvos gyventojų buvo išlląpta 1.426.631.000 
rublių įvairių mokesčių ar kitokių piniginių prievolių pavidalu. Pajamos, 
kaip jau priimta bolševikinėje santvarkoje, gerokai prašoko numatytą planą 
- jų surinkta ne 100%, kaip būvą uąįanuotą bet 10b%. Per tą laiką išlaidų 
padaryta 1.273*486.000 rublių - 97,3%. Biudžeto perteklius, daugiausia su
sidarąs iš mokesčių padidėjimo ir valstybinių įmonių pelno. Nors pradžioje 
pranešėjas ir nurodė "plano viršijimą", tačiau iš kitų jo pareiškimų maty
ti, kad ne viskas ir čia gerai ėjo : "Kartu su pelno įplaukų ir apyvartos 
mokesčio visumoje plano viršijimu iš eiles pramonės šakų neįplaukė į biu
džetą, stambios įmokų sumos. Taip mėsos ir pieno pramonės ministerijos 
įmonės, siuvimo trikotažo trestas 1949 m. padarę 4,3 milijono rublių virš
planinių nuostolių, kurie susidarę "del pereikvojimų ir neū^kisKumo." Iš 
šios sumos vien tik baudos ir delspinigiai siekią 1,2 mil.rublių. Mėsos ir 
pieno pramonės ministerija mėsos perdirbimo srityje vietoje užplanuoto 1,6 
mil.rublių pelno, turėjusi 3*8 milijono rublių nuostolių. • -j
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Skandalinga padėtis esanti žuvies pramonės ministerijoje, Kurios įmo
nės vietoje numatyto 7,7 milijono rublių, pelno, davusios 0,6 milijono rb. 
nuostolio.
Viengungiai nenori mokėti mokesčių. ■

Kaip žinoma, Lietuvo je, sovietų pavyzdžiu, bolševikų yra įvesti di
džiuliai mokesčiai viengungiam, Kuriuos turi mokėti per 1b metų perėję 
jaunuoliai, jeigu jie dar hera vedę. Kai Kuriais atvejais šie mokesčiai; 
siekia pusę jų gaunamo atlyginimo. Panašius mokesčius turi mokėti^ir tos 
šeimos, sūrios neturi vaikų. Betgi turintiej-i nedidelį valkų skaičių moka 
specialius mokesčius. V.Drobnys nusiskundė, Kad tokios rūšies įplaukos - 
"žymiai neįvykdytos". Neįvykdytos žymia dalimi^del to, kad mokesčių rinkė
jai nesiėmę peikiamų priemonių šioms sųmomg Hiėškoti. Ypatingai Šią esą 
kalti darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų vadovai, Prienų,;^ 
Alytaus, Vilniaus, Trakų, Ukmergės ir Tauragės apskritys šioje srityje , 
esančios ypatingai atsilikusios. JtĮįvalstieciai taip pat labai silpnai mo» 
ką ir žemės mokesčius. .
LTSR Išlaidos - '

Liaudies ūkiui finansuoti 1949 metais iš biudžeto esą išleista 
499.i73.OOO rublių, arba 99,4$, patvirtintos sumos, žemės ir.miškų ūkiui . 
finansuoti - 159=735.000 rb.; socialinėms - kultūrinėms priemonėms finan
suoti - 626.276.COO rb.

Klasto’jimai
Toliaus'avo pranešime V.Drobnys nurodė, kad eilė įstaigų pateikusios 

"neteisingas ir tiesiog suklastotas apyskaitas, Kuriose, ar tai padidintos 
'pa’jamos,'ar-sumažintos-išlaidos. Ypatingai čia esą pažymėtinos, autotrans
porto valdybos įmones, kurios automašinų remonte prastovėjimų "viršijusios 
plana'^-’B'?- ’3'.'Kartus.

^Neišnš-'ado.ti-'kreditui
V. Drobny s-užsipuolė visą eilę LTSR įstaigų, Kurios neišnaudojusio?., 

.‘pilna;! -joms-paskirtų Kreditų. Ypatingai čia atsilikusios sveikatos ir, ’ 
švietimo, ministerijos. Taip mokslų akademija palikusi daug lėšų, kurios, bu
bo skirtos kadrams ruošti; moksleivių bendrabuc-įams išlaikyti nepanaudota 

'4 ,’3^ ii;1 rublių'.-’ Kupiškio, Varėnos, Kalvarijos ,--li ilki jos , Šilutės, Telšių 
apskričių’vadovai nevisada paimdavę jų švietimo įstaigoms skirtas lėšas.' 

C - t** <*•.>.’. • zs. , .*> ...*•• • . ■ . — \
Daugiausia čia ir'kitur buvę nuskriausti Kaimo mokytojai, Kurie negaudavę ” 
jiems'numatytų komunalinių patarnavimų - šiam reikalui išmokėta tik 4b$> nu
matytos sumos. "Biržų'apskrityje įšlaidų mokyt© jų komunaliniam aptarnavimuj 
iš viso nepadaryta. Pasvalio apskrityje iš 122.000 rb išleista tik 14.000 
rb. Tr aklį‘apskrity je' iš 344.000 rb - 23-000 rb ir Vilkijos apskrityje iš 

J.ilO1."Oč6"'rb ’ - tiktai‘5 .000 rb." .
LTSR pajpjnos 1950 metams ' . . . - - ■

Finansų ministerija numačiusi tokius pajamų šaltinius : -a

Apyvartos mokesčio atskaitymai - 677.4O5.OOO rb '
Atskaitymai iš vėlstybinių Įmonių pelno : - 1’30.309.000 ",

’ ‘ Atskaitymai iš gyvento jų valst.mokesčių - 16O.15O.OOO "
• * Vietiniai mokesčiai ■= - . " -. 65.69b.000 " : - '

Atskaitymai iš valstybinių paskolų - 92.450.000 " - ;
Biudžetinių lėšų likučiai metų pradžiai - 131.260.000 ’> i1:

iš viso I95O metams numatoma turėti pajamų 1 .Jbl.44b;OQO rublių-.
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Pripažįsta prekių. trūKumą „
Pats finansų, ministeris pripažino didžiulius trukumus LTSR dabartinė

je prekyboje. Ilgą la’iKą .stigę prekių., Kurios esančios būtinos žmonėm.19,50 
m. patikrinus Tauragės apskrities parduotuves, pasirodę, kad 40% parduotu
vių. neturėję tualetinio muilo ir sKaibirao miltelių.,* ’’Patikrinus Traitų ap
skrityje 10 parduotuvių, buvo nustatyta, kad vaisose nesama alaus, likerio,:,- 
vyno, žuvies gaminių., o taip pat pigesnių, rusių, papirosų.." Kalta dėlto 
esanti Lietuvos TSR vartotojų kooperatyvų sąjunga, kuri "skirsto prekes, 
nepaisydama apskričių reikmių ir gyventojų paklausos".
Įmonės nori apgauti valstybę •

Toliau drg. Drobnys nurodė : ■ ' . .
- "Eilės įmonių vadovai pažeidžia mokestinės atskaitomybės pristatomo 

terminus, slepia apmokestinamas apyvartas ir neįstatymiškai užlaiko savo 
apyvartose valstybiniam biudžetui priklausančias stambias sumas. 1^49"m. 
Šiaulių alaus darykla nuslėpė Savo apyvartoje biudžetui priklausančių Imp- , 
kų daugiau kaip 400.000 rublių. Vietinės pramonės ministerijos "Laumės fa
brikas - 214.000 rb. Klaipėdos gamybine artelė "Pergalė" - 122.000 rb., j- 
Kauno žemės ūkio kooperacijos bazė - 476.000 rb. Miško ir popifiaus pramo
nės ministerijos Kauno miško pramonės trestas nuo 1>49 m. kovo-mėnesio Il
gi 1950 m. birželio mėnesio neįmokėjo prekių - medžiaginių vertybių perkai
nojimo 1949 m..: sausio 1 dienai skirtumo b57.000' rublių. ’’Panašiai darančios 
Biržų irKlaipėdos alaus daryklos, įvairus kombinatai bei artelės. x , 
Perbrangus biurokratizmas ' :'*J ■ tj r

Pats LTSR finansų ministeris negalėjo nuslėpti fakto, Kad Lietuvoje 
šiuo metu esąs labai išaugęs biurokratizmas. Patys valdininkai dažnai ne- 
sidomį savo darbu ir nenagrinėję būdų Kaip jį suprastinti.. Daliai to susi
darančios neproduktyvios išlaidos, kurios žuvies pramonės ministerijoje ko
mercinėje savikainoje pasiekusios 10,2%;statybinių medžiagų ministerijoje 
- 6,6%. "Mėsos pramonė, kad gautų toną vidutinio riebumo. Jautienos, su
naudojo 1,71 tonos gyvo svorio mėsos vietoje planinės normos 1,62 tonos. 
Visų rūšių mėsai žaliavos pareiKVojimas sieke 1,2 milijono rublių* Maisto, 
pramonėje tabako žaliavos pereikvojimas siekė 27,5 tonos, melaso - 161 to
ną, saulėgrąžų - 150 tonų, -konditerijos gamyboje miltų - 5,5 tonos ir cu
kraus - 2‘ tonas. ■
Planai sau - gyvenimas sau. J

LTSR, kaip ir visas sovietinis ūkis, turįs būti planingas ūkis. Taigi 
Šia turi būti viskas suskaityta’ir iki paoių pagrindų užplanuota. Deja, <• 
žaidžiant su skaičiais, nėra sunxu Juos pakreipti valdžios norima prasme, 
norint parodyti įmonės "produktingumą". Ir A. Drobnys pažymi :

"Atskiros minister!jos’savikainos ekonomiją gavo ne dėl gero darbo,o 
dėl neteisingo atskirų rodiklių planavimo, šio pavyzdys yra Vietinės pra
monės ministerijos respublikines įmonės, Kuriose bendroji savikainos eko
nomija per 1949 metus siekė 4,9 milijono rublių, iš jų žaliavai 5,5 mili
jono rublių. Žaliavų panaudojimo analizė rodo, kad 79,6% ekonomijos pagal 
šį straipsnį arba 2.616.000 rublių gauta dėl plane išpūstų kainų".

Vietinės ministerijos įmonėse, pastebi drg. Drobnys-, - "visiškai ne
patenkinamai panaudojami gamybiniai pajėgumai "Sagos fabrike turimų įren
gimų panaudojimas planuojamas vos 50% ir "Veltinio" fabrike - 60%* Iš
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"Metalo” gamyklos 6 cechų, trijuose pajėgumas panaudojamas mažiau 50^, var- 
žtų-veržeklių ceche - 30>, o Bergmano vamzdelių. &amybos įrengimai visai ne
panaudojami.”

Planavimas ir kontrolė LTSR įmonėse bei įstaigose esanti blogai sutvar 
kyta. Taip'pareigūnai nesistengiu išlupti gyventojų, pažadėtų sumų valsty- 
vinėtti paskolom*

šiem dalykam sutvarkyti drg. Drobnys siūlo :
-"Kad šios įmokės laiku ir pilnai įplauktų į biudžetą, finansų, orga

nam reikia mokestinio ajerato darbą pagrindinai pertvarkyti* Būtina,kad 
ėricių ir rajonų Serbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai daugiau 
dėmesio skirtų finansinio darbo vadovavimui, kontroliuotų finansų aparato 
darbą ir jam teiktų būtiną paramą organizuojant masinį - aiškinamąjį dar
bą dėl mokesčių surinkimo." Kitais žodžiais, V.Drobnys ragina padėti visas 
pastangas, kad sunkiai uždirbti Lietuvos žmonių rubliai bolševikų okupa
cinės administracijos vėl būtų tuojau atgal išlupti.
LTSR išlaidos 1950 metams. '

Lietuvos TSR valstybinio biudžeto išlaidos l>50 metams numatytos 
1.352.912.000 rublių, švietimui ir bolševikinei propagandai paskirta 46?. 
58I.OOO rb., socialiniam aprūpinimui - 57.567.OOO rb.į tuo tarpu kai "val
stybės valdymo ir teismo organams išlaikyti" net 183.124.000 rublių. 
Iš kur surenkamos pajamos ■ - . } ;

IŠ valstybinių įmonių ir įstaigų apyvartos mokesčio - 207 ijil.rb., 
žemes ūkio mokesčio - 37 mil.rb., gyventojų pajamų mokesčio - 62 mil.rb., 
viengungių, bevaikių šeimų ir mažašeiminių mokesčio - 46,3 mil.rb., vals
tybinėm paskolom - 76,44 mil.rb., iš baigiamų naikinti Lietuvos Ujiškų - 
14 mil.rb., ir pan. > ' .. .
Kalti privatūs prekybininkai

V.Drobnys nurodė, kad del daugelio trūkumų, kuriuos jaučia Lietuvos 
TSR finansų ūkis, be bolševikinės organizacijos trūkumų dar labai žalti 
yra ir kiti veiksniai, ypač vietines pramones ir kooperacijos įmonėse.

-"Kaip nustatyta patikrinimais, į eilę gamybinės kooperacijos, invali
dų kooperacijos. artelių bei vietines pramonės įmonių prasiskverbia privati
ninkai spekuliantai ir kiti neverto pasitikėjimo asmenys. Šie asmenys, 
naudodamiesi kontrolės nebuvimu, taip pat ir finansų organų nepakankama 
kontrole, ilgą laiką veikė gamybinių artelių priedangoje ir grobstė socia
listinę nuosavybę.
Biudžetas priimtas

Čia bendrais bruožais aptarėme dabartinį Lietuvos biudžetą kuris buvo 
vienbalsiai priimtas, ir LTSR kai kurias ūkinio gyvenimo sritis. Reikia 
pastebėti, kad be šio LTSR biudžeto Lietuva dar turi kitą - Visssąjunginį 
biudžetą, į kurį suplaukia daugelis labai svarbių, krašto pajamų (susisie
kimo - gelež. pajamos, muitai, akcizai ir kt). Visos šios lėšos tnnka jau 
nebe Lietuvos TSR-ui, o Maskvai, kuri jas naudoja Raudonosios armijos, 
NKVD ir pan. reikalams, iš jų aprūpinamas ir milžiniškas TSRS apginklavi
mas, kuris šiaip jau LTSR biudžete .nėra.netgi numatytas.

Lietuvos biudžetas tad yra labai išaugąs. Savaime suprantama, kad jo 
milžiniškas išlaidas turi padengti Lietuvos žmonės - darbininkai ir kolcho- 
zininkai, kurie labai menkai teatlyginami ir teaprūpinsmi, kad TSRS vadovai 
galėtų lėbauti ir paskui savo vilkti milžinišką karo mašiną, kuri skirta 
pasaulinės revoliucijos įvykdymui. ■ . •

Pastaba : Daviniai imti iš LTSR finansų ministerio V.Drobnio praneši
mo a ukšc ia usi o s i o s tarybos sesijoje 195O.VII.3-4dd."Apie sietuvos TSR vals
tybinį "biudžetą" .(Tiesa,1950*VII.6 d. Nr.158).
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1950, Nr.8(82)KRONIKA

-VLIKo ir VT pirmininkas LKKrupavičius nuo VII] _ _ ią .
atostogą sveikatai pataisyti;VLIKe ir VT eilės tvarka jį pavaduoja J.Brazaitis

-Atostogaujantį VLIKo bendradarbį V,Vaitiekūną pavaduoja T.Sidlauskas*
x LRK Vyr.Valdybos pirmininkas Dr*D,Jasaitis VIIl/14dįišvyksta į JAV;

LRK VyrtV-bos pirmininko pareigas laikinai eina prov.J.Makauskis. ...
-Ryšium su galimo karo grėsme daromi Žygiai IROe,Frankfurte,Londone, 

Paryžiuje1,Vašingtone,kad būtą apsaugoti nespėję ar negalintieji išemigruoti DP.
-Prie Bonnos vyriausybės daromi žygiai sutvarkyti likusią lietuvią tei

sinę padėtį.
-Vašingtone, Ženevoj e ir kitur daromi žygiai pakeisti IRO konstituciją _*v* 

klaipėdiečią bei repatriantą naudai.
-Vašingtone,Ženevoje,Frankfurte.ir Kt.nuolat intėfvenuojama,kad būtą 

paspartinti DP emigracija,nes" dabar kas mėnesį' išemigruoja tik pūsė nustatytos 
normos. • ■

-VLIKo būstinėje.VIIl/6-9 dienomis lankėsi BALFo pirmininkas Dp.Končius; 
specialiame VT posėdyje su juo buvo išdiskutuota aktualieji tremtiniu šalpos 
bei juri.’inės ją apsaugos klausimai, > ... '

.--VLIKas iš savo lėšą paskyrė, DM.45oo,- Diepholzo lietuvią gimnazijos 
bendrabučiui Įsteigti<>, "" . _ ’ . •' " ' . ... ’

-Tautos Fondo resursus numatyta padidinti ’ auką bei rinkliavą vaj-als ir 
pagriežtinti atsiskaitymą iš surenkamą sumą.

-Lietuvos ministeris Vašingtone p<>Žadeikis,latvią charge d*affaires p. 
Feldmans ir- estą gen3kon£ulas Kaiv - liepos 2?di lankėsi valstybės departementeb 
Juos priėmė .Achescno pavestas jo pavaduotojas p,Perkins*Baltijos diplomatai 
įteikė raštą-, ,kuriame dėkoja už ligšiolinę JAV-vyriausybės politiką'nepripa
žįstant Baltijos valstybių įjungimo į SS-gą.Pareikštas taip pat pasitenkinimas 
del JAV‘iniciatyvos pasipriešinti agresijai Korėjoje.Apsilankyta departamento • 
ryšium su sukaktimi,kada JAV buvo.pareiškusios pripažinimą Baltijos valstybėms,'

-L -Europinio Sąjūdžio vykdomajame komitete estams,latviam ir lietuviam 
atstovauja iš eilės estas p.RSi# . ■ .

-Į Europinės.Tarybos sesiją’Strasbourge vyksta p.Bačkisįp.Brazaitis ir 
Dr.Karvelis.Visą laiką seka vietoje sesijos eigą kun.J,Krivickas?ir.p.B.Pa- 
ramskas. . - . • . ‘ ‘ ’

-Sudarytas Europinio Sąjūdžio lietuvią tautinės tarybos Paryžiaus skyriuj 
rius.J jo vadovybę įeina Dr »S,A\> Baikis, pr of ..Baįtriišaltis ir Ed,Turauskas.

-Okupantai lietuviams.uždraudė tautos himną.Okupuotoje Lietuvoje vie
ton lietuvią tautos hirajio įvestas bolševikinis, žodžiai - A .Venclovos; muzika - 
B.Dvariono ir J-,Švedo. Jame garbi namas Leninas,Stalinas,'rusą t aut a, komunizmo 
šviesą spinduliai ir kiti budingi sovietiniams okupantams atributai.Jo muzika 
^dažnai girdima per radiją) yra tikras sovietinįą meliodiją jovalas.Savo turi
niu ir meliodiją ši dainuška neturi 'nieko bendra su lietuvią tauta.

Lietuviškoji spauda bei’radijas yra.prašomi išgarsinti šius skelbimus:(E)

SKELBIMAS IVisi PLB bei ją LOK pimininkai ar ją įgglietiniai,o taip pat ir 
kraštuose" esančią buv.DP organizaciją vadovybės ar ją įgaliotiniai yra prašo
mi skubiai pranešti savo adresus Lietuvybės Išlaikymo Tarnybai:M,Krupavičius, 
(14b)Pfullingen L /Reutlingen Gbthestrasse 16,0 e f m a n y.

SKELBIMAI ._I_I.Tautiečiai,radę nelietuviškoje spaudoje įdomesnius straipsnius 
mums opiaisiais klausimais yra prašomi juos skubos keliu pasiąstl adresu; 
ELTA, (14‘b)Pfullingen,Gotho3trasse 18 {G e r m a n y.

---ooOoo—-
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