
Lietuvi, aukok Tautos

FO1JLU RE ĮKALU

\ .Vokietija ,i>50m.rugsžjogo ąį

jomis pasirūpinti, šaukdamasi

Fondui l Tai yra Tavo neatsisakoma pareiga pa
vergtai ir žlugdomai Tėvynei, -avo auka dus Tavo pateisinimas, kad dabar gy
veni vėn> laisvuose, demokratiškuose "Vakaruose. lai bus Tavo-pasiteisinimas, 

..kai grįši į išlaisvintą Lietuvą.
Tais maždaug žodžiais msų kovai vadovaują .organai - VLIK1as.ir lykdomo- 

ji Taryba - dažno.r.is progomis kreipusi ir kreipiasi į lietuvį, tremtinį, į 
mūsų emigrantinę visuomenę iš viso, ir vis tik atsiranda daug Kas, Kas dar 
įr šiandien Klausia : ^as yra Tautos Fondas ir kam T,Fondas reikalingas ’?

Trumpai atsakydamas tą klausimą, pasakysiu :. tai yra mūsų rezistencijos 
suburtas iždas vesti novai uz sietuvos išlaisvinimą. Tai yra svarbiausias’ 
tai kovai vesti mūsų 6inklas, be Kurio visos mūsų, aižiausio pasišventimo 
žadinamos pastangos dažnai liktų be reaiių pasėkų. T.Fonaas yra tylus, bet 
ištikimas mūsų kovo-s palydovas, be Kurio pūti kova būtų neįmanoma, Kaip ne
galima yra kūno gyvybe be pastoviai ir pakankamai stipriai plakančios širdies

Truputis žinių iš T.Fondo praeities.
T.Fondo užuomazga buvo paaaryta dar Lietuvoj 1^43 metais, kai’jungtinė , 

’mūsų rezistencija sudarė’Vyriausią jį Lietuvos išlaisvinimo Komitetą (VLIK). 
*■ Mūsų kova su ruduoju-okupantu tuomet taip pat buvo reikalinga lėšų, Kad ir 

ne tiek, Kaip dabar. Rezistencija pati turėjo
^ūsų visuomenės paramos. Kai kova su okupantu savoj žemėj reikalavo nemokamo 
darbo, neatlyginamų žygių ir pasiaukojimo, pinigas ne tiek svėre. Jį dažnai 
atstodavo iš visur savųjų tiekiama parama ir jausmas, kad bėaoj būąi visų 
gelbėtas. Kiek pinigo bū'vo tuomet reikalinga, - jį parūpindavo stau-bios 1.Fon
dui aukos mūsų visuomeninių organizacijų, nartais ir privačių asmenų. Tada 
pebuvo reikalo sudaryti didesnes pinieo atsargas.

VLIK’ų narių dauguma pateko Hitlerio Voki tijon per Kalėjimus ir kon
centracijos lagerius, ir tik alijantai 19^3 metais atidarė jiem^ kalėjimo du 
ris. Išėjo iš jo pusgyviaiIš Lietuvos Vokietijon buvo atkeltą^ tik T.Fondo 
vardas cento jo kasoj, ir be oet Kurių rezervų užsieny. > •

iNe Vienas buvusiųjų’ mūsų pareigūnų, stovėjusių įstaigos ayr įmonės prieš 
aky, bėgdamas nuo bolševikų, Vokietijon pergabeno nemaža Valstybinio ar vi
suomeninio turto, net kai 1>43 m. 1.Fondo Valdyba spausdintų atsišaukimu 
kreipėsi į tuos asmenis, Kad praneštų ką visuomehinio turtų*yra atvežęs, at- 
sakytas buvo Klaiki tyla, los tylos mes neturėtume užmiršai ir grįžę išla.is- 
vinton Lietuvon. Tik viena, Kita organizacija, sąšųninga.į ir tvarkingai per
davė T.Fondui jų turėtas lėšas. . . J- l

I.Fondui ir tremty belino vienintelis ienų šaltinį 
niai ir mūsų senoji emigracija. Va.ls.ty oiniai mūsų fųąd'a: 
mums neprieinami. Uz tai mes f

-tai mūsų tremti
nio ”įšaldyti" ir 

fcf lime didzi.otis gyvu m\sų įautos dalies, at-
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sidūrusios uz tcvynes ribų., jautrumu.. VLIL'o paskatinti ausų, tremtiniai, pa
tys gyvendami vargo metus/ gausiomis ir nuoširdžiomis aukomis iš Karto pare
ms T.Fondą ir mokėjo ją remti per visa skurdųjį tremties metą. llūsų senoji 
emigracija su tokiu pakiliu entu2.12.amu stvėrėsi šaipos darbo ir mūsų politic 
nes veiklos rėmimo, Kaip reta Kita tauta.

Mūsų tremtinių bendruomene iš Išarto remdavo T.Fondą atsitiktinėmis au
komis, renkamomis per aukų vajus. Nors i.Fondas ir tauoavo per'tokius vajus 
žymias sumas, bet tremčiai nesibaigiant-Lietuvos bylos gynimą reikiant vis 
stiprinti, aiškėjo būtinumas parūpinti T.Fondui pastovias ir pakankamas le
sąs. Pel to V.Tarybos pasiūiymu VLIK'o buvo nusistatyta kviesti mūsų tremti
nius,kad savanoriškai apsidėtų pastoviu mokesčiu Lietuvos laisvinimo reika
lui. Tuo pat būdu ture'jo būti aprūpinami ir pačios tremtinių bendruomenės 

reikalai. . • .
Reikėjo nemažų pastangų, kad tas lesų paarūpinimo būdas įsigyventų.Bet 

tikslas buvo pasiektas. Ser paskutinius tremties metus vadinamas solidarumo 
mokestis jau buvo visų pastoviai mokamas, jei tik bendruomenės organai neap- 
sileisdavo jį išrinkti. Jis davė pagrindų vad. organų.pastoviai veiklai, da
vė jiems galimumo tą veikią planuoti ilgesniam laikui ir ją vykdyti su įsiti
kinimu, kad del lėšų stokos ti nebus staiga nutraukta.

VLIK'as ir V .Taryba vis tik nebūtų galėję išvystyti Lietuvos-.bylos gi
nimą tokiu mastu, Kaip tai yra pauary.ta, jei šalia tremtinių jiems nebūtų 
pagalbon atėjusi mūsų senęji emigracija. Kalbant apie mūsų senąją emigraci
ją, tenka suprasti jei ne išimtinai, tai didžiausia dalim Jungtinių Ameri- 

‘kos Valstybių lietuvius, apsijungę Amerikos -.Lietuvių Taryboj, jie visą lai
ką rėmė ir teberemia mūsų vad-.or-ganų veikią stambiomis piniginėmis aukomis. 
Nekalbant apie JAV lietuvių labai nuoširdžią tremtinių šelpimo akciją, BALF'o 
suorganizuotą ir vykdytą , Ax.T'os nuopelnai mūšų Kovoj už Lietuvos išlaisvi
nimą ir ALT'os Vykdomojr Komiteto nepailstom! žygiai JAV vyriausybėj ir vi
suomenėj padėjo Lietuvos bylą ginti jai sunkiausiais momentais ir per penke- " 
rius pokarinius metus išlaikyti ją gyvą jjAV. vyriausybės politikoj. Tie AT.T 
nuopelnai, kartu išryškiną lietuvių taucos nuostabų’ vieningumą jai likiminės 
reikšmės laikotarpiais, mūsų tautos istorijoj suuarys vieną, jos gražiausių 
įapų.

Visuomeninis pinigas yra reikalingas, kad būtų panauuo jamas tikslingai, 
taupiai ir kad jį tvarkytų švarios rankos. Dažnam aukotojui gal ateina gal
von mintis, ar taip yra daroma ir su jo T.Fondan dedamu bendram mūsų reika
lui skatiku. Del to norėčiau trumpai paaiškinti, kaip yr« naudojamos ir tvar
komos 1.Fondo lėšos, Finansų politinei veiklai rupiniams ir Kartu T.Fondo 
reikalų Kasdieninis tvarkymas bei atskaitomybė yra pavesti Am.T- rnybos val
dytojui, V.Tarybos nariui, 1.Fondo lėšoms tvarkyti, jų saugumui prižiūrėti, 
nustatyti lėšų naudojimo ir jų Laikymo tvarkai, ieškoti naujų pajamų šalti
nių ir aptarti jų mobilizavimo bučiams yra sud- ryta i.Fondo Vldyba. 1.Fondo . * 
lėšos vartojamos pagal Kiekvienai įstr ig-'i sudarytą , V .Ta rybos paruoštą ,VLIK 'd 
apsvarstytą ir įtvirtintą sąmatą, ^šiam-.s gr: xi.ua daryti tik tokias ir tiek, 
kiek jų yri leista pa tvirtinto j sąmatoj, išiaiaoms vechma tiksli- atskaitomy
bė; išlaidos pa teisinamos atitinkamais iši= idų dokumentais - sąskaitomis. T. 
Fondo pinigai turi but vartojami t- upi«. 1 r tikslingai, už tai prieš VuIK’ą at
sako kiekvienos įsteigoš vaidytojas. K.as pusmečiui pasibaigus, r-n.Tarnyba
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s-ucrro sąmatos vykdymo apyskaitą ir T.Loiiao apyskaitą.-, Jas patiekia V.Tary
bai žiūrėti. Po to apyskaitos perduotauos Kontrolės Komisijai su visais doku 
-m-ntris. Atskaitomybę ir dokumentus išžiūrėjusi, K .Komisija pateikia VLIKui 

s'-vo pranešimą, kuriame iškelia jus !•■ aUs netikslumus ir dr.ro s-vus pasiū- 
, lymus. Galutinai sąmatos vykdymą tvirtina VLIfc-s. Nė viena. nesąmatinė iširi 

d-' nedaroma be atskiro ViiIK'o nut rino-
I.Fondo tvarkymo pę.grind’.n yra praiti’tie patys dėsniai, kaip buvo 

tvarkomas valstybinis musų, iždas iiietuvos nepriklausomybės meteis. Dar nea
tėjo Įeik-s p--tiekti mūsų visuomenei pilną ir buhalteriškai tikslių atskai
tomybę iš T.Fondo sūrinis tų ir veikiai išleistų sumų. Bet visos atskaitomy
bės knygos yra. saugiai laikomos ir x- ikui atėjus vau-. mūsų organai atsiskai
tys prieš mūsų visuomenę. . ..

n" • x, . " - . . .

Dabartiniu metu 2.Fondas gyvena pereinamąjį ir kartu jo ateičiai le- : 
miamąjį laikotarpį. Nuo to, kaip susitv/rkys lėšų i.Fonaui tolimesnis pati
krinimas, priklausys ir tolimesni VLIK’o bei V'.Tarybos veiklos gr.Iimuufei ir 
tolimesnės mūsų kovos už Lietuvos išlaisvinimo eigą, Trys veiksniai lemia 
dabartinę T.Fondo p-dėtį : b? igie.m's tremtinių įkurdinimas-, mūsų s-'-no ji emi
gracija ir mūsų naujai įsikurdinę tremtiniai.

Tremtinių įkurdinimas greit bus baigtas. Vokietijoj pasiliks 5 -"ūk~ 
tūkstančiai lietuvių, kurių didelį procentų sudarys senyvo amžiaus žmonės,- 
paliegėliai bei invalide, i ir v ik? i. Mažesnę liekančiųjų da_į sudarys dar-L 
tingieji-, negalį kur kitur įsikurti del įvairių priežasčių. Kartu su tuo 
beveik išsenka vienas pagrindinių i'.Fonuo-šaltinių. Sugrūsti į lagerius,ne
gaudami apmoks mo d/roo, k-: s rtr s vis rabi u skursdnmi, mūsų tremtiniai mo
kėjo v’-rgo skatiku tiek pr remti T.Fondų, kad iš tų aukų buvo galima dengti 
VLIK’o ir V.Tarybos išlaid- s veikiai Vokietijoj ir dar ^.i_kas atidėti a- 
teiciai. pa bar p? j- mos iš.LB Apylinkės Vokietijoj sudarys tik labai kuklių 
poziciją. , .

Mūsų senoji emigre ei ją., -tiek .daug aukojusi ir politinei mūsų kovai pa
remti, ir tremtiniams šelpt, pradeda bpcvrrgti”. mes norime tikėti, kr d se- 
nrjp.i mūsų emigracijai dar ilgam užteks jos dosnumo Lietuvos reikalui, bet- 
tai tebūtų jos geros v-lios g.ražus pasireiškimas. Jai dėti ir t o Lir ų* mūsų 
kovos finansavimo našta•neturime pagrindo ir moralinių-motyvų.

Buvo daug vilčių dėta į mūsų naujai įsikurdinusius tremtinius. Buvo 
l-ukt’, Aaa jie, pastoviai uždarbiaudami, g-lės ir norės stipriau paremti 
T.Fondų, Tie lūkesčiai.tik iš dalies pasitvirtino. Naujo ji mūsų emigracija 
ir d^bar nuoširdžia i aukoja oūkų vajų progomis. Bet tų aukų neužtenka parū
pinti mūsų vedamai kovai pastovias ir pakankamas lėšas. Atsižvelgiant į vis 
didėjantį santykių t rp Rytų ir Vakarų įtempimą, atrodo, neišvengiamų 
konflikto artėjimą, VLIK'o ir t.Tarybos veiki? turi būti kiek tik galima 
stiprinamr . Kartu ji turi būti pastovi, numatyta. ilgesniam laikui- ir planin
gai vykdom*-. Tas tuomet tebus galima, kai T.Fondo p.-.j-mos bus pastovios.

Jos turi būti ir p kankamos. Stiprinama veikla savaime, pareikalaus di
desnių išlaidų. Nežiūrint viso taupumo, esamos sąlygos neleis išlaidų mažin
ti. VLIK’r s ir V.Taryba pasilieka Europoj, kad būtų arčiau ^rašto ir rjecvu 
lemiamųjų įvykių. Musų ."veiksniuos- " dalyv uju '.asmenys J nu. dabar yra netekę 
k--d ir kuklios IRO par- mos. Tremtinių įkurdinimui £■ sibt.igus, jie neteks 
teises bet kur (skujuoti, Konfliktui bręstant, teks trauktis toliau į Vaka
rus ir naujos gyvenimo sąlygos neprlengvins l.Fonuo uždavinių, Del to orga
nai, kuriems yr- patikėtas mūsų kovos v: dov-viuies, laiko savo prievole in- . 
formuoti mūsų emigrantinę visuomeną apie esamą pr.d/ėtį, jai primindami ir
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jos pareigą - sudaryti mūsų tolimesnei kovai ‘reikalingas materialines sąly
gas. Kad jų dar nėra, nemažą atsakomybes aalį turi savo sąskaiton paimti ir 
mūsą, "veiksniai", Kad laiku nepaskati.no mūsų, naująją amigraciją susirūpinti 
pastoviu T.rondo rėmimu. (

Pastovios I.Fondo pajamos vienu būdu tegali būti patikrintos - pastoviu 
savanorišku, bet kiekvienam lietuviui moraliai privalomu apsidėjimu Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Senosios mūsų, emigracijos tolimesnė parama yra jos ge - 
ros valios reikalas. Bet mes - naujoji emigracija - bėgdami iš sietuvos, pa
likome kraštą tokiu momentu, kada namie likusi tauta ryžosi iki galo išeiti 
kruviną Golgotos kelią. To mes neturime teises niekuomet užmiršti, juoba, 
kad dabartinė tikrove prašoko skaudžiausius numatymus. Ir jei .norime patei
sinti savo buvimą laisvuose Vakaruose, patikrinti sau teisę grįžti išlaisvin 
ton Tėvynėn su savygarbos pajautimu, turime viską daryti, kas mums pajėgu, 
kad ir čia jaustumas mūsų, tautos kovų‘dalyviais.

.Tuo neatsisakomos pareigos pajautimu VLIK'as ir V.Taryba remia savo i'i- 
nansinį planą parūpinti i.Fondui reiKaingts lėšas. Jos turi būti parūpin
tos ilgesniam laidui, nes net ginkluotu konflikto atsitikimu niekas mūsų, ne
žinome, kaip ilgai kares užsitęstų. Bus dar sunkiau, jei Vakarai nebus grei
tai Sovietų.'išprovokuoti imtis prieš juos ginklo. Ir dėl to pastovus ir ne
delsiamas apš įdėjimas I.Funaui remti yra mums griežtas būtinumas. Kiek mokė
sime jį įgyvendinti, tiek bus patikrinta svarbiausi sąlyga Lietuvos laisvei 
■ginti. Finansinis VLIK’o ir t.Tarybos pianas skiria kiekvienai mūsų emigraci
jos kolonijai jos kasmet įneštiną į T.Fonaą sumą. Jei nestigsime nuoširdaus 
pasiryžimo, jos nebus sunku pastoviai mobilizuoti.

Tel to noriu baigti, kuo esu pradėjęs. Lietuvį, remk T.Fondą pastoviai’ 
ir nuoširdžiai { į T.Fondą deuamas Tavo skatikas bus liudininkas, kad lietu

sių. tautai sunkiausioj valandoj buvai ik r tu . su ja; ne. tik širdim, bet ir 
veiksmu. Nevėluok '. Vis labiau audrėjancioj pasaulinių. įvykių raidoj tiek- ' 

•pa lenksi Be Lietuvos likimą mūsų siekimų kryptim, kiek Lietuvos laisvinimo . 
reikalui mokėsime parodyti pasišventimo, kieto's ištvermės ir nepailstamo 'vg,į- 
klumt, Tam yra reikalingos ir lėšos’. Ir del to-gi o tuk T.Fondą, kad jis pajėg
tų atlikti jam skirtą uždavinį.

_ ■ - (pas.) Prof.J.Kaminskas • •
Tautos Fondo Valdytojas 
įiederstr. >4 . •>.
14b Reutlingen > Germany i •

Remti kovą del Lietuvos laisvės kiekvieno šventa pareiga. ’ .’
Jau daugelis metų, kai visi pozityvūs lietuviai su savo politinėmis bei 

kultūrinėmis institucijomis priešakyje enrgingai ve-a kpvą del Lietuvos idis- 
vės^. Šios daugiau ar mažiau vieningos kovus vaisins beveik visuose pasauli^ 
kraštuose, spauuoje, visuomeniniuose sluoksniuose ir netgi užsienio reikalų 
minisp.eripose susidarė gana mums palankios nuomonės^ Tačiau mūsų darbas nėra 

.^-baigtas : šiandien dar su didesne energija turi būti tęsiamas ir remiamasi 
De-jav yra dar nemažai lietuvių, ^urie ir galėdami neteikia šiam reikalui net* 
Š*‘finansines pagalbos, užmiršdami, ^ad sietuvoje mūsų žmonės už laisvJš rei* 
£raiSreros vlio^iipIuviu i£3U.įv‘ V1S Q4t0 pasKutinių.metu,.atsiranda tikrai geros vdios lietuvių ir auv„e reikalus suprantančių organizacijų, is 
kurių čia .pirmoje eilėje, kaip pavyzdys kitiems, minėtini Kanados lietuviai i 
Tautos fondo vadovybes Kanadoje išleistame atsišaukime rašoma : "Tautos Fondo
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tikslas yra didelis ir Kilnus; ’Šventas •'‘kifta.ylenam lietuviui'. Jam a’uKova ne-

- daug. Tėvynei, kuri, mus- išajiklė jo, išaugini-‘iL?'-davė ištvermės nugalėti dau
gelį sunkumų svetimuose kraštuose - kiekviena auka nėra didele. Antra - ši A- 
nome kiekvienas', Kad. ji dabar yra be atodairos planingai, naikinama nesigai
lint musų brolių ir sesių gyvybių.

Gyvename būsimų didelių įvykių an,, oje * Gal būt, laisvasis pasaulis,* no?- 
redamas.ir toliau būti laisvas, turės dėtų- paaukoti; Stiprindami Tautos ■-Fon
dą stipriname'ne tik Lietuvos išleis>ftnimui priemones ir tvirtiname likusių 
brolių laisves viltis, bet kartu statome pylimą, Kuris turės atlaiKyti viską 

■ naikinančią -raudoną'ją tiranįją.
'Mūsų paramos raukia Lietuva, beteisiai, nuolatines nežinios grėsmės pri 

spausti ir mirčiai vergų darbams į Sibiro taigas ištremti, mūsų broliai ir 
sesės l ' ■ •

Kreipiant mielų tautiečių, gyvenančių aukštai ekonominiu atžvilgiu.stot 
yi-ncie.me. krašte, dėmesį, Tautos rondo Atstovybė Kanadoje -laukia pavieniai ir 
orgmizuotii Tautos ro'ndui aukų. ' •

Marija Arlauskaite Z
Tautos Fondo'Atstovybės' • -

' _ Kanadoje Finansų Tvarkytoj?,, .t-
Montreal, ly5<j. m. liepos men. '1.5 d'.". • - ,

Gražios ako! jo s, planingo darbo ir rezultatai taip pat gražus : -194b m. 
g"le buvo gauta 1 >C dol-.pe ję.mų, ly4? m. - 1.237 ,40, l>50m. I‘pusmety•-.b25, 
31 dol.'j 'vįso - 2d 1$6 ,71 Fa-g-.1 apytikrį lietuvių skaičių Ka.nr.dč je , iš-ben
dros sumos ^aukotos xautos Fondui, Kiekvienam lietuviui tenka 15 centų.

Sis pavyzdėlis rod-, kad ir.tik po 15 centų dėdami Lietuvis i, sudėjo
* daugiau avie jų tŪKstancių. 0 Kas būtų jeigu ir Kiti tautieši*-i dar efekty

vinu būtų parėmę? Kiek galėtų sudėti Ameriko's lietuviai, aukodami po pusę 
dolerio ? ’ ", ' ' .

Kanados lietuvių Tautos Fondo atstovybė savo-organizacija ir stropumu s 
yra gražus pavyzdys ir kitiems rietuvių naujokynams, Kaip nieko1 nelaukiant, 
galim? didesnes pinigų sumas kovai del -Lietuvos" nepriklausomybės sutelkti.

ĘĄ VERGTŲJŲ TAUTŲ REIKALAI EUROPOS PATARIAMAJAME SEIME
Ir pavergtiesiems pamažu s.tsidr-ro <jurys
Korėjos įvykiai, davę progos pu V rinma jr m Europos Seimui, Str?.sbourgez p 

plačiau paliesti Europos apsitįnimo problemą, Kartu suaKtyv-mo ir pavergtų 
Rytų Europos Kraštų reikalus. Seimo atstovai savo Kalbose nuolatos Kėlė so
vietų okupuotų tautų Kančias ir nešamą neteisybę. Kad visa tai būtų tiksliau 
pažinta ir prieita Konkretesnių sprendimų, buvo priimti pasiūlymai įsteigti 
prie Patariamojo Europos Seimo•pabėgėlių ir tautų,'negalinčių įeiti į Europe 
Sęimą, komisijos. Kartu buvo numatyta padaryti oeįmo pirmininko.priėmimas be 
pasitarimas su- pavergtų Kraštų atstovais. Ryšium su. .šiais reikalais Straš- 
bourge lankėsi VLIK'b ir -Lietuvių -Eiy.opę jinio- Są-jųĄžio atstovai prof .Brazai
tis ir Lr.Karvelis ir iš Paryžiaus nr.nackis-L iš .Latvijos pusės šia larkėsi 
Liepins, Behrends ir Valters. < ■ - • • . ; .. .-
Pavergtųjų delegacija Pas Sjteak’ą ■ ,1 : r '

Pugpiucio 21 d- Patariamoje Europos- Seimo pirmininkas S p a:e k, įver
tindamas pavergtųjų kraštų reikšmę besijungiančias Europai . padarė gestą ofi 
ėialiai priimdamas tų Kraštų delegaciją. Rytų ir vidurio Europos delegacijai 
vadovavo lenkas,Rączinski ir cekoslovakas Ripka -. Įjelegaci jos nariais buvo :
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'"□■-r (■’.'ergr.) , Veniamin (Rumun.) , Topalovic (jugosl.), Sivanoff (Bulgar.), 
Backiš (-Lietuva), Valters (Latvija) ir Biaias (Benk.). Pavergtu kraštų, de
legacija įteikė Patariamojo Seimo pirmininkui promemoriją : -

"Vuropf.negali ilgiau gyventi pusiau pavergta ir pusiau laisva. Išori
nes jėgos primesta Vidurio ir Rytų, Europos kraštams tironiška valdymo 
forma negali būti laikoma nei legali nei pastovi.

Vanarų. Europos zonos- organizacija teįgąus tikros' reikšmes, jeigu 
bus siekiama visą Europą sujungti, - ■ • ■ ‘ . j

Vidurio ir Rytų Europos kraštų organizuotas uaiyvavimas Europos •• 
vienete yra būtinas visų Europos tautų taikai, laisvei ir gerovei iš
laikyt . 1 ' ■ . -

Vidurio ir Rytų Europa ir Vakarų Europa, kaip teisingai yra išdės
tyta leidinyje "Elements d’une pontiųue de l'Est Europeen" , yra viena 
kitai būtinos ekonominėje ir beveik visose gyvenimo srityse,.

Europa yra nedalijama. Jos saugumui ir pastovumui išlaikyti.nėra, 
ne vieno* krašto nereikalingo, kitaip sakant, y, a reikalinga visų tautų 
grupe, susidecanti iš 100 mili jonų gyvento jų.

Milijonai'Vidurio ir Rytų Europos *.raštų vyrų ir moterų džiaugiasi 
Europos Tarybos įkūrimu, kuris ^oou laisvo pasaulio valią pasipriešinti 
komunistiškąją! agresijai ir norą sujungti ; -Europos bendruomenę tautas, 
kurios ąiandieną yra prievarta išskirtos. Jie tikisi, kad Europos Tary
ba, .savo programoje, būsimas ^ontinento vienetas, turės dėmesyje specia
lius šių kraštų interesus, jų įnašą Europos bendruomenei ir tuo vadovau
sis savo planų vykdyme^ »

1b naujų Vokietijos delegatų Patariamajame Seime kalbės ne tik N&- 
karų Vokietijos vardu, bet ir vardu Rytų Vokietijos, kuri yra sovieti-* 
nėję okupacijoje. Būtų teisinga ir atitiktų platesnius Europos Tarybos 
tikslus, jeigu mūsų kraštai rastų galimybę patiekti savo pažiūras ir sa
vo troškimus per savus reprezentantus, esančius-laisvose šalysev Jeigu 
nenorime užgniaužti mill jonų.vyrų ir moterų vilčių ir jeigu norima tęsti 

■Europos Patariamojo Se-imp Europos jinE,inio darbus tinkamu visai Europai
■ keliu, reiki# duoti visos Europos vienybės ir solidarumo idėjai politi

nę išraišką priimant į Europos Patariamą jį Seimą atitinkamą Vidurio ir 
Rytų Europos asmenybių skaic-iy.. Turėdami visa tai dėmesyje, mes reiškia- ’ 
me viltį, kad Europos Taryba ras galimybę padaryti įstatų pakeitimus, 
kurie sudarytų sąlygas šiam pasiūiymui."

Rytų kraštams studijuotikomis!ja
.?2ac i ą_®2§. Pirm. n p a a k_ įr_Vidurio ir Rytų Europos sekcijos pirm. 

Mac .Lilian padarė ■ pavergtų kraštų atstovams ir žurnalistams praneši~ią . pra^~ 
nešime Kalbėjo Spaak kaip Europos sąjūdžio pirmininkas ir pareiškėT"kad Rytų 
Europos kraštų pageidavimai yra Seimo palankiai priimami. Paminėjo, kad taip 
pat pabėgėlių klausimai randa Seime ^ritarimo, toliau jis nurodė, Kad pro
jektuojama sudaryti prie ištariamojo oeimo Rytų kraštams studijuoti komisiją 
ir itūd su ta Komisija turės glaudžiai bendradarbiauti pavergtų kraštų atsto
vai, kaip ekspertąi-petarė jai. Savo kalboje Rytų kraštų sekcijos pirm.kac 
Millan pareiškė, kad yra stengiamasi duoti pabėgėliams paramą ir bandoma juos"'' 
įjungti į vakarų gyvenimą, kartu jis pabrėžė, iea.d, iš kitos pusės yra ieško
me. pasirinkti tokią Europos politiką, kuri tiktų ir tuo atveju,. jeigu rytų 
kraštams'pasisektų nusikratyti sovietišku jungu. Jis priminė, Kad yra siekia
ma, kad europejinc idėja jau dabar rytų ^raštams būtų nesvetima. Po to kal
bėjo pavergtų kraštų atstovai ir kėlė įvairius klausimus dalyvavę šurnslis-^ 
tai. Jie reiškė norą artinoje ateityje matyti ir R.Europss atstovus P .E.S.

6



Su nemažesniu uolumu pasauline spauda visuose kraštuose ir toliau neuž
miršta nei aidžiosios -sietuvos trapecijos, nei iš viso Pabaxtijo žemių, pro
blemos • • > . ; .

_ ■ 1'

. •• ANGLO 3 ALSŲ’ KRAŽIŲ spauda ą .sietuvos nepriklausomybės .problemą ir tolis 
žiūri labai teisingai. Eile JAV-bių laikraščių auspausdino S.Amerikos dien
raščių -Sąjungos atstovo Leonard J.Schweitzer pasikalbėjimą su VLIK'1 o pirmi
ninku Erei.ik.Kru. avižium (pasikalbėjimo tekstas netuvzių kaitų ištisai pa- 
:K?lbtas pereitame "Eitos".numaryje), užeidami antraštes :MLietuvių tauta dai 
priešinasi Rusijos armijai" ir pan. . 1

. ’■Boston laily Record" 1950.VIII.10 d. patiekė ilgesnį rašinį antrašte 
•’Pavergtos Pabaltijo tautos prieš raudonąją vergi ją" pabrėždamas, kad ne 
vienu prezidento Ruzvelto antu Pabaltijo valstybės ne’buvo pripažintos sovie
tų dalimi, sietuva, n&tvija ir Estija ir toliau JAV-bių pripažįstamos kaip 
laisvos valstybės. - Dabar, pratrintas 10-ciai metų nuo Brutalaus išlaisvini 
mo nuo laisvos, Pabaltijo valstybes iš naujo’reika lau ja laisvės ir teisingu
mo - rašo laikraštis. Savo memorandume mi...isterini Ache šonui Pabaltijo kraš
tai iŠHelią tas. nepakenčiamas'gyvenimo sąlygas, Kurias turi išgyventi pavėrę 
tosios tautos ; žcJbgrus teisių atėmimas, gyventojų išnaikinimas, masinės de
portacijos, mirtis ir nuolatinės Kančios. -Boston rally Record" reikalauja 
toliau, Kad šių šautų klausimas būtų iškeltas Juntinėse tautose ir Kad, pa
galiau pačios Jungtinės Tautos būtų sudarytos be Sovietų Sąjungos. ' '

'New fork Herd Id Tribune" š.m. rugpiūGiolb d. Lietuvos, uatvijua, Es
tijos vargams paskyrė jlgąj.-apie 330 eilučių straipsnį "Pabaltijo pogrindis 
veikia", parašytą savo' bendradarbes Elst;'Krūuse. Autorė.rabai teisingai-at
pasakoja Lietuvos, Latvijos, Estijos Kraštų okupacijų pradžią ir patiekia y- 
patingąi tikslių davinių apie gyventojų naikinimą - genocidą.

I'lAi ĮJOJĘ vienas didžiausių iliustk-uotų žurnalų - ORIZLONTI 1950 m. ’ 
Nr. y, .eiektinga straipsnio antrašte "-pO’.OOu mongolų Li.etuvoje" atkreipia 
skaityto jų.demėsį j sietuvos.tragedijos, ypač krašto gyventojų deportacijos 
ir Kolonizacijos mongolišku elementu, baisumą. £-sios didžiulės nuotraukos, 
stspaūsdi .tos per istisus du žurnalo p .slapiu, gražiai pavaizduoja geležinę 
uždangą ir mūsų krašto kultūrinį gyvenimą. /

Specialiame ilfeOkame rašinyje daug vietos Skiriama nietuvos partizanų.;* 
kovai pries rasiskuoslųą .okupantus, , ■ ■ .?* •

RUSŲ IL-lūRANTŲ SPAŪdA taip pat neretomis progomis užsimena apie Peb-^>ti 
jo reikalus. Paryžiuje leidžiamas "Rusksja ^isi" ho 215 - 1950. Viii.9 av 
spausdino s'vo bendra derbio. Stoukholme R.Obrucev ilgoką ir išsamų rainį 
'■pie P/'b-xtieciu- reikalus Švedijoje. Pasak autoriaus, Švedija prieš 10 metų 
l^b^i skubotai pripažinusi l-'-brltijo Kraštų aneksiją, nors iš to nieko ir - 
nelaimėjusi.

S alyARŲ į V King's ir plvciri skaitomas dienraštis "La Liberte" (pr^n-- 
euzų kr-iįc) 1-950,v ii 1123 d., mined-m -s liūdną mūsų dešimtmečio suko.Ktį , pa-- 
skelbė srvo bendrad-rbio Fr-nų-ois Kenti str. "Dešimts metų nuo Pabaltijo •• 
v Istybių pražuvimo", kurio pradžioje iškelia nacių - sovietų susitarimą Pa
baltijo reiklu,^K< ip tų valstybių iikvid-uijos pradžią'.'Toliau, .ram’drm-sis 
d. ugi usi- estų s-Itiniaxs, y- txeKia oKup.?.uitos eigą ir jos b isumus.

I ?rS " j-f iKrastis 1>5OPV lįl .29 d. pa tieks 1'b- i mums ir visiems įdomų 
1 >inį, _-. r sytą s v o bėndr°d rbio P' ul A.nad^me, antrašte •'Pesimistinė nuo- 
taiKa"'. Ir-dzioje autorius pasis ko turėjęs profeos pabūti snapus.,geležinės
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u2.ū'x.<cj tik 15 dienų* Bū.drines optimistas is prigimties, tesimi st's is pa
saukimo j negalįs todėl sulaikyti s^vo nuotaikų, pareiškimo i Vakariečiai, esą | 
Ir for 1 Klydę, kr ip it jis pats prieš 2 savaites, kp.d vis® s pasaulis trokštąs 
t' i-os ir nenorįs karo* L’-i esanti netiese. Lsą tautų, kurios nea-pkencir t®, i-* 
kos - kalėjimo g kariame jos ar be v gyvenu ir tiki,. kė.d tUxsrcs isl-.isvins 
j'S. Autorius patyręs nr: u ją jp.astnę, sumysusį iš pykčio j liūdesio, pr.šibjau-

’ rijimo. ir'sielv'rto . V?Kr.rų pas-ulio atžvilgiu, jcp.d mes, esą , ’esame akli, 
egoistei, isglebeliji, o svarbiausia, k ,a vis>. tai musų, pečių kelte, -uu.es 
juoki’aids su pasipiktinimu is tų tautų, - rr so La da me, ^ąd jus >7/0 bc.ls.uo->, "į
jr uz v*dus, Kuriuos jiems. parenką:. net'vis.. tai vyksta del tų trut-ų. didžiu
lio V’-rgo, atskyrimo nuo -šaulio, valstybės aparato priev rtrv-įmo- ir p'-llus- 
numo, grasinamo sankcijomis-, "^eš garime pažinti, liesą, be.t..rienurime, Jie 
nori., .bet nedali jos rasti.1' Toliau nurodo , kad Vakarų, žmonių ne įvertina tu
rimos laisves "mes nenorime naro ,‘nes manome , Kad ’Kare pala Įmesime ./ Tačiau 
klystame, kad visi taip galvoja : 'fra-•siutą 1 milijonų, Kurie neturi ko pra
rasti, bet gali tik ateinančiame Kare Ką -nors laimėti."

Iii Ii jonai,’ dabar-n^fekę laisvės-, pa junk'"jos vertę, pajunta kad‘"su ja 
praranda visa tai, Kas žmogų skiria nuo gyvulio. Jie nebeturi nieko prarasti 
be gyvybes, kuri be xaišveš neturi vertės. «

Užimtų kraštų elitas - tariama 1’buržuazinis elementas, dvasininkai, pir
kliai, amatiniiu’-i, inteligentai - likviduoti o paprastas .žmogus,.užsidirbąs 
sau, tik. duoną., nustumtas į didžiaussą vargą. Niekur Klasių skirtumas nesąs * 
taip ryskus, Kaip .ten. Visur jaučiamas nepaprastai stiprus laisvės troškimas, 
kuris koncentruojasi į vieną Šukį ; Karas I

Pabaigoje autorius pabrėžia, Kad Vakarai, kol. dar nėra vėlu, turį su-z 
prasti, kr d laisvė yra. didelė vertybė, nad del jos.vefta daug ko atsisakyti, 
fced reikia atsisakyti nuo daugelio net’i p .būtinų dalykų., norint apsaugoti sa
vo. auk še irusią vertybę - laisvę, "Talka’yra pavydėtinas. dalykasbet Kur gi 
ji tobuliausia viešpatauja į jeigu ne Kapinėse.".,, - Maigia Paul A.LLadame..

PRANCŪZŲ "Revue Parlamenta ire" , Henry de Uhamtpon reč-aguo j&me.s pblitiuss , . 
ekonomikos ir finansų žurnalas, i75U.VIIl.i5 No 62 savo bevšiK dviejų pusla
pių vedamąjį rašinį paš^yrė pabalti jo'klausimams, atspausdindamas šiuo reiks- . 
iu savo bendradarbio lašingtone str. "Pabaltijo Valstybių Klausimas", vaiz
džiai sugretindamas du etapu : pirmąją agresiją, įvykdytą Sovietų lydė mira-- 
tpltijy ir paskutiniąją - šiais metais norėjoje. Baigia išvedžiodamas, kad 
šį agresija, p-e»-liau, turinti būti visoTnis' galimomis priemonėmis sudrausta.

IŠ OKUPUOTOSIOS LTai'JVOS ’ . _ i
•LIETUVOS PAKAsĮnŲ LESlmTLVUS ' ’ . ■ - ’ J
"Lietuvių tautai nėra brangesnio v rao, kaip Stalino vardas...St..linui 

s?VQ kūrinius sK-iria. poetai ir menininkai, <-pie Staliną liaudis kuria dainas 
Karščiausias lietuvių tautos troškimas - tegyvuoja, ilgus, ilgus metus' 

da žmonių laimei ir džiaugsmui mūsų išmintingasis vadas, mokyto j's ir t,.t. 
drgl. Stalinas 1" - Šiais Lkp(b) centro Komiteto sekretoriaus žoažiaiš (.Tiesa. 
N0I71 - 195O.VII.21; peg'1 iš skvos g utas direktyvas ir buvo pr^vest-s mū
sų Tėvynėje jos okupacijos dešimtmetis, pavadintas "šlovinguoju".. 
Stabai g’ these.

Bolševikams įprasta., mums j-'u Žinom-' tv rkr , Visose sietuvos miestų, . 
miestelių gatvėse ir 'kolchozuose d.er n^ek^u nebuvo-past’tyta tiek Komunistų 
v®dų statulų ir menininkų pieštų kitokių stabų, Kaip liepos 21-ąją. Gedemind 
pilis buvo pauosta rrudonr- vėliaVc ir iliuminuota elektros šviesa : "1^40- 
1950" met®i. Panašūs paveiksi’i bei biustui išstatyti narnų vitrinose, va.l-

•* ■
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' ' ’• k*
* ;st*lgpBe ir beveik visur ten, kur tik buvo vietos* '

J.00.000 e j sena '
Vilniuje į bolševikų, prięyrrts. reng'iąmą eiseną buvo suvaryti visi dar

bininkei ,. tarnauto j* i į p?, p r* sti gyvento j? iįv* irios Komunistų, organize.oi jo 
ir mokyklos, 1j lyv*vvę ,100 .000 žmonių...į jų r f.rues s buvo įbrukti taip- pat ko
munistų v*.-dų p*-veiksi: i, -įvairūs sukini,. Nuo iy40 metų sūkių jie. skyrėsi tu 
kad juose-drug d? ugi.-.ų minim? s- bts xi.no vardas A, be to, drugumr.s būvu -rr-.šy 
ti rusų Kalba.

j)augex.į Valandų iš?-ikę žmonės ir.uke grtvose^-p-sku-i ėjo keliolikos ki- 
• 1-o metrų kelią, kol ‘'turėjo i'imes" pr? žygiuoti pro "vruų tribūną'-' Kurioje b 

mums., j* t* žinomų rr leckio’, suecicus, oecvnos, g-iūsybės lietuviškų maskolių 
dalyvavo iš w.skvos ir Kitų "broliškų" respublikų ola-?įsiusti rudai. Iro 
juos nešamos įvairios f- brikų di-.ercmos, tie patys tr^lišpa.rfent? i, skyd-i su 
sk-leisis, įvairūs mokslo instrument*i, dažniausiai išplėšti.iš Rytų Vokie
tijos rr kitų okupuotų kraštų. Šokiu bei muzikos ansambliai buvo priverst} 
šie pat gatvėse .„rieti. -
Prieš *tomin§_bombą ‘

Ir ši " demonstracija" buvo nukreipta prieš v-.k. riebius. žygiavusieji 
neš ė pirk-tu s , reir 1' u j*ncius uždr’-'ust.i atominę bombų /kuri rus?-ms vis del 

: » > tą esanti l*bai nemaloni, lokių pl- ^?-'tų ir transp*-rentų, a.? ip skelbi s. TB ,bu 
vę šimt*l. Amerikon:.! su rngxdis speoi: lini pieštomis ..ariKa toromis buvo pa 
v*izčvoti. Kaip didžiausi K'.ro Kurstytojai.
Balnos pro *š*r*s • .

Kitą dieną buvo suruošta dainų šventė, Kurioje iš’ užpienuatų ir ruoštų 
-.40,000 šokėjų ir dainininkų atvyko , ^alp skelbia bolševikų spaiide , apie 

15,000, nors tikrumoje buvo daug mažiau, neinu šventei jau-buvo • ruošis me si 
''‘daugiau kaip 2 metus. Repertuaras beveik..grynai- rusiškos muzikos pavyzdžiai 
•-'sukurtos dainos. Pati dainų diena, buvo naujai įrengtame Vilniaus miesto sta.

* ‘dione-’. ’Atidarė. Paleckis. Jungtiniam chorui vadovavo Stalino-premijos įaurea 
ta■§' B .BV’- rionė s , Pirma, sis - dalyke s , kurį sjideinavQ j buvo nau jasis TSRS himne 

Netrukus1 LV-'rionų. pckeięi? Aitas s f lininis laureatas -J į Švedas, - išpildomai 
■ jo p ties 'parašyta- kantata X.1SR d’ešimtmecio- gerbei. Po tp sekė atskirų vyrų

■ " .moterų, vaikų’ir mišrių chorų pasirodymą.i, išpildydami ,J5ą bęisTevikinOs dai-
. n»,s,-. Jiąip 4pneneš' pati komunistų ypuuaa, uypac šiltr..i .kiaušyto.j<i -sutiko 

v.; ’.'Pabaigtuvių dainą", "Saulutė tekėjo", "Šiltas -gražus^rudenėlis" ir kitas 
liętuyių/llr.udieš-daina?" (TE ,pt) .'i: igi rietuvių-tauto-i-r^tolįau liko iš
tikima ’ savo idealams ..ir mažiausia domėjosi-dainomis, kųrjose garbinamas St 

. lino v; rd* š. • ‘ ‘ • t» .
. 11* skorislęs dainos ., . ' ‘ ‘

■_ 1 "Nors komunizmas, ir dec<si "iic-VuviŠau savo. t;ormr,"_,. .tačiau šiuo kartų i:
. -ęo prb’ūvo 'išl'-lkytp ; nemaža dainų buvo rusiškosgudiškos., ukramiŠkos tie. 

ž^dži*is,xtiek mcliodija. Kai .kurios dainos buvo A-ariško pobūdžio, betgi r* 
ginančios č inti "tfikiį". . ' > * .ė ..*
Pr-k*.ruoklįo šokisv ..

Iškankinti Li^tįivos žmonės jr-u seniai šoka, .gagai skvos-bijūną • arcI-m
■ : šiuo kartų jie tzmė pašiame st: dione. tupe jo pašokti .m? skoliŠKos publikos 

•■‘garbei Vu rusiškus šokius, “tmieštųe lietuviškais. Šoko dr.r latviškus, es- 
•! ■ -tiškus, gudiškus šokius. Būt* ir naujų "lie tuviškų" šokių, iš kurių p.-.žymė-

tįin*s "Kolchozo’ pirmininKas" . 'Lidžiausią sųsidomūjimų , Skelbia TB , su-
■-. kėlęs b-’tgj 'lf*-tfuviŠKas "Oželis". t , ' '

Ę A- Pc r r ■ ng‘ jpr į ; . - .• • '
Iš kitų Stalino g- rbci suruoštų p-rengimų reikia paminėti skuduoių or

kestrą, spaudos or^monės, sporto , sveika tos parodas ir pan.jSebuvę užmiršti ir

9



-mb
Mm* ' t. "

Sksusui o_ diena ’ ' -
Si švente, *aip ir visi kiti bolševikų parengimai, turėjo dvi puses . 

viešąją - aikštėse ir uždarą - sietuvos žmonių širdyse, mūsų žmonėms liepos 
21-oji buvo Lietuvos pavergimo, baisaus teroro , žmogaus teisių, atėmimo ir 
visiško lietuvio aegrauavimo juodoji diena, Štai kodėl ir tos bolševikų, iš
prievartautos šypsenos filmai tebuvo pakaruoklio šypsenos, ir tie patys šo
kiai - mirštančiųjų šokia*, liesa, ^ad bolševikams, pavyko suvaryti gyvento
jus į Vilnių, surinkti nemažų žmonių masę, bet taip'pat tiesa, kad jų širdy-*, 
se nebuvo nei džiaugsmo, nei rauybės. .■• •
Stalino ženkle - ' . f ’

tisą, švente, .kaip jau buvo minėta, praėjo . Stalino kulto ženkle t.. Lar 
niekada* jis nebuvo taip ea r d mama s-, -aip dabar* Ir iŠ viso, jokiam dievui 
visais laike’is nebuvo sutemta tiek daug. išviršinio liaupsinimo, kaip Stali
nui* Rašytojas '^'.Venclova ši dalyką taip išreiškia ; J'iidsušalyje nėra myli- 
taesnio vardo už .Leniną ir Staliną, Už Staliną nėra mylimesnid žmogaus viso 

•žemės rutulio žmonėms*'1 (iiesa',l>3O.V11.2O) .
Medalių lietus ( .

LTSR dešimtmečio proga Okupuotojė Lietuvoje tikrai lijo medalių lietu
mi : komunistų valdžios patvarkymu buvo apdovanota įvairiais maskoliškais 
pasižymėjimo ženklais daugiau Kaip 3.000 Lietuvoje tyv'enanoių mšskbiių; žy
dų ir tų lietuvių, kurie daugiausia pasižymėjo ar tai dirbdami bolševikams’, 
šnipinėdami' jų naudai, ar tai pataikaudami okupantams ir besąlygiškai kiau= 
sydami jų parėdymų,'.Jų pavardėmis išmarginta visa bolš*evi/.inė spauda i 

■LF'Tm’OS -NAUJOS REFORMOS IŠVAKARĖSE • • . »
steigiami dĮdiegi kolchozai
Visoje Tarybų Sąjungoje šiuo metu vykdomas didžiulis žemas ūkio per

tvarkymas, Mat bolševikams jau beveik nuo pašios revoliucijos pradžios nėsi- 
se-va tvarkyti žemės ūkį, Ber eilę metų šia- buvo ieškota naujų kelių Ir vis 
dar neužeita ant tikrojo, rasKutimu metu garutinai paaiškėjus, Kad kolcho
zų sistema neša vargą ir skurdą, ouvo sumanyta kita reforma - stambiųjų pra
moninių žemės uaiu arba, didžiųjų ^o^chozų kūrimas. Jau pereitais metais TSRS 
žemės ūkio ir Kolchozų mmistefidose įvykdyti žymūs asmeniniai pakeitimai, 
pašalinant, o Kartais net suimąnt, senuosius Žeiįiės ūkio vadovus.'Naujieji 
ėmė jungti kelius Kolchozus ; vieną, iaip Maskvos srityje iš 6.06? veikusių 
kolchozų tepaliko 1,>7okitaip tariant, iš Kiekvienų 4-lų Kolchozų ouvo su
kurtas vienas naujas, panašiai buvo paa? ryta Leningrado, KolomensKo Uchtoms- 
ko Jegorjevsko, Laėorekio, RamensKO įr kituose rajonudše.

Prieš ’ trejetą'mėnesių Minsxe įvykęs komunistų partijos v’.d.ų suvažiavi
mas nutarė panašiu būdu pertvarkyti ir Gudijos kolchozus. Atrodė, kad Lietu
vos kOj-Ohozei nebus bent tuo tarpu pajudinti, tuo labiau, kad ne visa sietu
vos žemė suKolohozinV , o trciau...
Ruošia nę.ųjųs^KrL-rus,, ‘

Rugpiiiši* mėnesį iš *.*&sxvos crįžo apie ?0 asmenų - Lietuvos komunisti
nio Jaunimo aksKursij’’ * Ji susiaėjo iš Komunistų partijai atšid^vusių kom
jaunuolių, kolchozų pirmūnų,, pirmininkų, brigadininkų, traktorininkų, skei- 

Tvklų vedėjų, propagandininkų ir vieno kito agronomo. Ekskursantai aplankė • 
visą eilę sovietų stambiųjų Kolchozų Ramasuvės, Uohtomskor Vorošilovo, Ra- • 
mensko jonuos^ , Gorkuose, lai nebuvo pripuoi m? eKskurisjo, nes niekas iš 
Lietuvos, be '>rx’tijos duoto uždavinio, į Rusiją nevažiuoja. ’'Ekskursantų" 
sąrašą sudarė komunistų partija ir neužmiršo Jėsiųsti čia kolonizuotų rusų . 
rtstovų (Aksenij’’ Semenkov«-itė E.Pogodin-is. ir kt.) Grįžus jiems, pasipylė 
spaudoje ir per ęr-uiją, kaip iš didžiuliu pagyrų m&išo liaupsinimai sovietų 
stambiųjų koichęzų garbei. Šie 30 ekskursantų - tai naujųjų kolchozų vadovai.

. £į . . 1,'
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Trop’?g''-ndP ir. liter^tūr  ̂ •
__ S[KulKiąjc kolchozinę santvarkų spaudoje ar kitų. būdu- bol
ševikų. j-rop?g--ndiniuii ..st?įge pradėjo ję pg-ikti :■ girdi, ši? ir didžiulė 
biurokratija',, ir ii--ūkų' derlingumas menkas, ir gyvulininkystė neišvystyta ,ii 
žemės ūkio mašinų stinfc- , ir žmones net-rting? i gyvena, ir trobų, nešę ga.lii 

. p' sist:tyti, na,’žodžiu, tikras vrfees m*'skurdas. Išeitis betgi ąsanti di
džiuose kolchozu.se ; reikią’ jungtis ą didesnius kolchozus lygiui t-.ip,kf>.i] 
broliško did zi- rusių, respuoii^..

Lietuvos TSR v?. .IetyDine'pintines literatures leiayklt -išleido net 
100.OCO tii” žu VKP(b) centro komiteto ir sekretori? us di'g.U.S.Chrusciovi 

■ iru'ję veiki', lietuvių kibs ; "Lel kolūkių ir kTS eilinių uždavinių ryšiui 
su smulkiųjų žemės ūkio artelių, susta^lnitau" . Si Chruščiovo knyga, Kurios 
autorius pr-ktiŠK; m v dov? uja naujai žemės ūkio sistemai Sovietų Sąjungoj* 
turi būti naujoji "ev*ngeliJa” ir Lietuvos kolchozininkems.
Pakeistas žemes, ūkio ministras . ,

l?£d?ug tuo pačiu Ir.iKU Lietuvos TSR žemes ūkio■minisjerijoje buvo įv; 
dyti žymesni person' lini' i pakeitimai. ziikeist-'-fc ir p-’ts žemes ūkio minis- 
tr-s : naujuoju p sKirta'š lietuvišką pavardę (deja, gal tik pavardę) turis 
Vl'dislov’- sAugustin* itis, 'sūnus Josii'o. Sis Lietuvos rusintojas labai ene-r- 
gingr-i ėmėsi naujų kolchozų statybos drrbo. Is maskoLijos a'tgi?.bent?', vise a: 
lė n-ujų speci-lįstų, Kurie turi cit. "palengvinti" kolchozų steigimo darbų 
Vėl 1 s<-y-noriš‘kr i"

Naujasis žemes ūkio -mini s t r-s V .Augustinaitis pareiškė, Kad ir naujų 
kolchozų,■krip ir senųjų,, • rgrnizav i'm/s turi būti, vykdomas "s: v norišk*i" 
"Kolūkių susijungimo klausimas curi būti sprendžiamas ..iekvieno sujungiamo 
kolūkio narių .susirinkime. šiuose susirinkimuose turi dalyvauti nemažinu k; 
du trečdaliai visų kolūkio narių. Susirinkimo nutarimas kolūkio sustambinu 

■ Hrusimu įsig1-. ii* j' po to/, k* i ją peržiūri ir patvirtina r jono vykdomasis 
komitetas". po to šaukiau/ .s jc u visų jungiamų kolchozų benarrs susinnKimr i 

.kurio nariai "vienb-- isie:i" nutaria dėtis į v ienų 'kolchozų. Priimami is't'rta: 
phgrl iš rf’slvos atvežtus šablonus, išrenkamas Kolchozo v rd?s pagal Komun: 

■' tų p''siūlytus k vyzdžius., patvirtinama partijos paskirtoji valdyba.
'■ Lerli- s pradėtas- nuo Šiaulių, • ♦

■* * '' Kolchožy. sustambinima's Lietuvoje jau pradėtas. Ir pradėtas vykdyti nu<
pačių geriausių-žemių'- Šiaulių apskrities ir srities. Tai-padaryta sųmonij 
gai. Alena, ^ed Šiaulių srityje jau beveik visiškai baigti mažųjų Kolchozų 
steigimo darbai' iię nemazi'an ^aip visų ūkininkų yra įstoję į Kolchozus. 
Antra, geresnėse .žemėse, esant ir xabai blogai .tvardaij vis dar gali ki 
užaugti. Taigi visiškai sųųjomrų-ai KOxchozinimas nebuvo pradėtas nei-nuo Zi 
rasų, švencibnrų ar Alytaus apskričių smiltynų.
Kaip atrodo naujieji kolchozai

Tuo tarpu mes dar neturime pilno Jokio Kolchozo' vaizdo, taųiau jau g; 
lime jkai Ka išsitarti, nes-tokių Kolchozų Lietuvoje yra.-Štai neperdaug se 
nei Pakruojo rajono "Pergalės” kolchozas buvo sujungtas su ten šalimais esi 
clu ’'Sakalo". Kolchozu. Naujas Kolchozas pavadintas "Pergalėg" vardu ir tur. 
dabar ^L.4c2 ha žemės. Šiaulių rajone prie Radžiūnų kolchozo prijungta -"ixami 
cių" iy ’Siubaišių" Kolchozai. Jungtiniame kolchoze žemės plotas pasieKė 
1.522 M. Tame pačiame rajone sujungti "Tarybinės Sėmės*', "Sauginių" ir. "Ri 
kandžių” kolchozai. Sustambintas Kolchozas turi I.937 ha žemės. Panašiai p? 

•'daryta ir. kitose vietose.. Is viso, Šiaulių srityje naujų didžiųjų kolchozų 
steigimas vykdomas smarkiu tempui Padarius pirmuosius mėginimus ola, imta j 
nasius bandymus daryti ir Kitur, Aukštaitijoje. Taip Anykščių rajone iš 9 *■' 
chokozų sukurti du stambieji.
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Naujieji turėsią žymiai daugiau- nemažiau 1.500 ir iki 3. 
y ai perstatys trobesius ' ' ’

Nors Lietuvos žemė nebuvo’ dar visiškai suiolchozinta, tačiau daugelyje 
vietų., jau. buvo spėta pradėti statyti Kolchoziniai (bendrieji) klojimai, Klė
tys > tvartai/ Čia. buvo sutelkta-is ūkininkų, valstybės ir kolchozo" labui atim
ti t. rūdai , javai ,pašaras ,galvi jai,žemės ūkio inventorius', šie kolchozai turėjo 
virsti Kaimais. "Vienkiemiai jau buvo pradėti griauti, trobesiai kel.ia-mi į 
kolchozų, centrus. Tačiau,aplama i uietūvos žmeneįsu statyba nesiskubinozniexas 
iš ūkininkų, ka-d ir labai smulkių, netekęs savo žemes, nenorėjo netekti ir 
gimtojo namelio, kuriame jis dar šiaip taip laikėsi, j naujas kolchozų gyven
vietes išsikėlė' daugiausia tik Komiunistų partijos aktyvistai. Tačiau, šie da- 

\bar skaudžiai nuvilti z jie., nespėju čia įsikurti, turės pamesti :savo naują
sias gyvenvietes irxeltisdar į’kitas - stambiųjų kolchozų centrus.

A-r pajėgs greitu laiku bolševikai perkelti visus trobesius. į naujus cen
trus, šiandien dar sunku pasakyti. Greičiausia ne, nes tai padaryti nespėjo' 
ir Rusijoje, kur ja. Kolchozai fcyvena treciąjį dešimtmetį. Taciau,sia nauja 
žemės reforma jie gali daug xą sugriauti. ė ’ •
Naujus kolchozus sutinka nenoriai . .

■Naujieji Kolchozai Kilo ne iš nietuvos žmonių valios. Jie Kuriami vyk
dant naują sovietų žemės ūkio ekonominę politiką. Pačioje Rusijoje, ypač U- 
Krainoje, Kur jau seniai palaužta ūkininko individualybė, dėl šios 'sistemos 
Tve.imo Kilo rimtų oruzdėjimų, net sukilimų. Ir Lietuvo’s žmonės, netgi Komu- 

" nirštų vadovai, juos sutinka. nenoriai’, mažesniame kolchoze, Kuris mūsų žmonėms 
"priminė stambesnį uxį, buvo vis ger^auzcia ir žmones savesni, ir su adminis
tracija galima’buvo geriau sugyventi, ir šaiies kokią vištą, mažą .galviją ar 
daržovę užsiauginti- Bolševikų pareigūnai spaudo je niekur nekalba ap-ie. asme
ninius •žemės sklypelius (iki p ha) naujuose Kolchozuose, Kuriuos valątiešiai 
turėjo mažuose Kolchozuose. Atrodo, xto tokių sklypelių čia jie nebeturės*Ir 
Kontrolė bus žymiai■griežtesnė:sunkiau ką nors iš šalies užauginti,.o.dar sun
kiau parduoti. Taigi mūsų žmonėms ši didžiulė reforma yra aar vienas .skaudus
.smūgis. - - . . • 1 • • 1

Lenuos tabu- vad, .-.£d bolševikų pareigūnai ragina Komunistų parti ją . "nuo- 
. lat budėti naujų kolchozų statyboje". Del to reikią ir skubėti, kitaip#t..įrdi, 
atsirasią daug sabotažininkų. Yl.ac reikšmmbas momentas esąs pats perdavimas. 
Jau debar "..linistras" V .Au£ūstina itis įspėja "del galimo visuomeninio turto 
grobstymo ir iššvaistymo reiškiniu^("Tiesa",l?30.VIII.12).

Tikrieji naujų Kolchozų tikslai. . ■
-lai kuriuose smulkiuose kochozuose Rusijos ir Lietuvos žmonas buvo susi

kūrę šiek tiek pakenčiamą gyvenimą. Atidavus kad ir milžiniškas prievoles 
valstybei, jiems dar likdavo bevali. pakankamai duonos. Kai Kur rusams čia buvo 
sunkiau irfilfruoti savo’ agentų,NKVD-istų ir kitų "aktyvistų",kurie sektų 
žmonių galvojimą. Vaikų ir jaunimo p.uklėjinas žymia dalimi buvo atliekamas 
šeimose. Taikos, o ypač karo metu, toki Kolchozai galėjo būti netgi pavojingi 
sovietinei santvarkai. Tiesė, xrd jie ekonomiškai buvo priimtinesnį patiems 
kolcho zini nkn ms , bet ta ip pat tiesa, kad mažesnis žmonių skaičius kolchoze 
lerfgvci galėdavo susitarti ir Kai ką nuslėpti nuo valstybės akių. Tcs jau ti
krai nebus įmanoma padaryti dideliame kolchoze.

Sovietų Sąjunga labai energingai ruoši”si karui. Ji stengiasi patikrinti 
komunistinei valstybei ir jės vadovams grūdų aruodą ir.ypatingai ^limai sau
gesnį užnugarį. Štai Kodėl vykdom? nauja žemės reforma-
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