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ELTA yra^įgaliota perduoti 
sveikinimą iš'pavergtosios Tėvynės

"LIETUVIŲ TAUTA IR LIETUVOS LAISVES KOVOS SĄJŪDIS IŠ KRAUJU 

APLAISTYTŲ TĖVYNES LAUKŲ NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA V L I K ą IR 

BENDROS LAISVĖS KOVOS BROLIUS"

K AS YRA V L I K a s

(IŠ tuo pačiu vardu spaudai ruošiamos knygelės )

Nors VLIKas yra populiarus tarp lietuvių ir žinomas bei vertinamas- 
tarptautinių institucijų bei svetimų valstybių vyriausybių ir visuomenių, 
neretam net ir politiškai išprususiam žmogui vis dėlto kartais skverbiasi 
galvon klausimas; '■ '

- Kas gi iš tikrųjų yra tasai VLIKas ? Ar nėra tai kartais tik ats- , 
kirų sūsibaudėlių "išmislas Lietuvos laisvinimo kovai monopolizuoti? IŠ 
kur ir kaip jis paėmė lietuviu tautos įgalioj ima kalbėti ir Veikti Lietuvos 
vardu ? Ir dar kiti panašus Klausimai..

Kiekvienas be atsakymo likęs klausimas virsta abejojimu.O kiekvienas 
abejojimas Lietuvos laisvinimo organizacijos Klausimais ilgainiui gali., 
virsti abuojumu pačiai Lietuvos laisvinimo kovai.Štai dėl ko Lietuvos lais
vinimo interesas yra,Kad KieKvienam butu visiškai aiŠKu',kas yra VLIKas.

Savo 1944 m. vasario 16 d. deklaracijoje į Lietuviu Tautą VLIKas apie 
save yra taip pasisakęs s

- Lietuvių Tauta,siekdama išlaisvinti Lietuvą iš okupacijos ir atsta
tyti Lietuvos suvereninių organu svetimos jėgos laikinai sutrukdytą veiki
mą, yra reikalinga vieningos politinės vadovybės,Tam tikslui politinės 
lietuviu grupės,kaip tautos politinės mintiem reiskčjos ir vykdytoj os,su- - 
tarė sujungti visas jėgas bendram darbui ir sudarė Vyriausia Lietuvos Is - 
laisvinimo Komitetą - VLIK. v v

Šitame VLIKo prisistatyme, tegulu ir labai suglaustame,yra išreikšti vi
si jo elementai: jo atsiradimo priežastis ir būdas,jo paskirtis ir uždavi
niai.Tuo vienu sakiniu yra pasakyta, KODĖL,KAIP ir KAK yra sudarytas VLIKas,

Kodėl? 1939 m„ Vokietijos naciai susitarė su Rusijos bolševikais 
pasidalyti Estija,Latviją,Lenkija ir Lietuva. To nacių - bolševikų susita
rimo pasekmės šioms valstybėms buvo tragiškos.Didžiąją dalį Lnkijos^uz - 
grobė naciai, 0 Estija, Latvija,dalį Lenkijos ir Lietuvą okupavo bolsevi - 
kai.Tačiau kiekvienu atveju tąja Sovietu Sąjungos Įvykdyta okupacija ir 
tos okupacijos prievartoje padarytais kitais jėgos ir klastos aktais ne - 
priklausoma Lietuvos valstybė (tas pats ir Estija bei Latvija) nebuvo pa
naikinta, o tebuvo ir tebėra tik sutrukdytas^Lietuvių Tautos suverenumą, 
vykdančių organų veikimas. Tiesa, 1941 m.birželio mėri.visuotinis lietuviu t 
tautos sukilimas tą svetimųjų trukdymą buvo pašalines ir pastatęs laikiną
ja Lietuvos vyriausybę.Tačiau Vokietijos naciai,kaip kad,ir Rusijos bol
ševikai,negalėjo pakęsti nepriklausomos Lietuvos valstybės reisKimosi ir 
Hitlerio įsakymu’laikinosios Lietuvos vyriausybės reiškimasis buvo likvi
duotas.Tačiau nė su bolševikiniu,nė įsu naciniu okupantų,smurtu lietuvių 
tauta nesutiko,jam nenusilenkė,6 slap.ta,pogriridyje' pradėjo formuoti oku - 
pantu-užmačioms nepasiekiamą politine krašto vadovybe,. Savaime >dunrantaBia"X
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Kad tokiomis aplinkybėmis gyveniman saukiama politine Lietuvos vadpyybė 
negalėjo savo įgaliojimus is tautos gauti normaliu demokratiniu keliu. 
Mažiausios fizines galimybes nebuvo demokratiškiems rinkimams krašte pra
vesti .Reikėjo skaitytis su esamomis-pKupacinėmis sąlygomis ir padaryti 
tai,kas praktiškai padaryti buvo įmanoma.Aišku tik buvo, kad palikti tautę 
be politines vadovybes tokią sunkia jos istorijos valanda vien dėlto,kad 
normaliu demokratiniu keliu jį praktiškai sudaryti negalima,būtą gyvybi
niu tautos reikalu išdavimas, butu labai sunkus nusikaltimas tautai.Galvo
janti ,politiškai subrendusi ir atsakingumą už- tautos likimą jaučianti vi
suomene tatai teisingai įvertino.Ji suprato,kad "Lietuviu Tauta,siekdama 
išlaisvinti Lietuvę iš okupacijos, REIKALIKGA POLITINĖS VADOVYBĖS.Kaip^ka
riuomenes dalinys,ypačiai jeigu jis stovi nuolatinėje priešo ugnyje, ne 
valandos neturi likti be vadovybės,lygiai taip ir tauta,ypačiai kai atsi
duria likiminėje kovoje del savo būti ar nebūti.Akivaizdoje beattodairinią 
okupanto siekimu ir klastingu jo priemonių? tauta?palikusi be politines 
vadovybes,tampa panaši į laivę audros metu,kai nestovi niekas prie jo vai
ro.Štai del ko nežiūrint nieko,reikejo pašaukti gyveniman organą,kuri s bu
tu užtenkamai autoritetingas prisiimti ir vykdyti politines tautos vadovy
bės funkcijas. Štai kodėl buvo pašauktas gyveniman Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas - VLIKas.

Kaip? Esamoje tikrovėje negalint pasinaudoti demokratiniu metodu 
tautos politinei vadovybei sudaryti, reikėjo surasti toks vadovybės sudary
mo būdas,kuris butu praktiškai įvykdomas ir kuris vis dėlto savo realu pa
grinde turėtu tautos demokratini ame apsisprendime, Po ilgu svarstymu ir, 
persvarstymu buvo pripažinta, kad anuodu aspektu suderinti praktiškai tėra 
galima atsirėmus į lietuviu tautos pasitikėjimu turinčias politines grupes, 
kurios demokratinėje santvarkoje yra natūralios ir neišvengiamos tautos po
litiniu aspiracijų reiškėjos ir vykdytojos. Todėl buvo pripažinta,kad vi
sos tos Lietuvos politinės grupės,Kurios demowratiniuos rinkimuos yra tu7 
rojusios didesnį ar mažesnį tautos pasitikėjimą, turi ir šiuo metu daly-, 
vauti politinėje tautos vadovybėj e .Tačiau greta ju negalima, buvo paneigti 
ir svorio tu nauju sąjūdžią, jvau spėjusiu efektingai pasireikšti rezisten
cinėje tautos kovoje pri š okupantą ir turinčiu tautos pritarimą bei pasi
tikėjimą. Apie realu kiekvienos politinės grupės ar rezistencinės kovos 
organizacijos svorį pačioje rautoje,tiksliau sakant,apie realu svorio.pa
tikrinimą,negalima buvo esamomis aplinkybėmis nė galvoti.šiuo atžvilgiu 
teko pripažinti visu ir kiekvienos grupės svorio lygybę,sutinkant, kad kiek
viena grupė ar kovos organizacija esamomis sąlygomis politinėje tautos va
dovybėje butu vienodu svoriu atstovaujama.Savaime suprantama, Kad šitoksai 
"bėdos : metodas yra netobulas.Bet Kita vertus, negalima nepripažinti,kad. į 
pogrindžio sąlygomis ligi šiol niekam nėra pavykę Ką nors demokratiskesnio 
sumanyti.Dar'daugiau. Įtraukus i tautos politinę vadovybę VISAS valstybi
nio nusistatymo politines partijas irret-J-^zistencinės kovos organizacijas, 
netiesioginiu būdu buvo įtraukta visa politiškai sąmoninga tauta, t.,y. visi . 
tie sluoksniai, Kurie yra laisvoje Lietuvoj e. politiniuose tautos spr^ndimuo-J 
se dalyvavę. , ’ • ;

Šitokį per politines- grupes ir rezistencines kovos organizacijas orga* 
nišką tautos politinės įpinties bei valioj reiškimo būdą pogrindžio sjily- | 
gomis pripažinus vienintele galimybe autoritetingai tautos politinei vado—| 
vybei sudaryti,praktiškai jau nesutarė sunkumą toko organo sudėtį sukom - 
plektuoti.Kiekviena demokratiniuose rinkimuose savo svorį įrodžiusi,savo 
atstovą pravedusi, politinė grupė tam organui d oda vieną savo^ atstovą.Tą . 
pat daro ir Kiekviena rezistencinėje kovoje efektyviai pasireiškusi kovos I 
organizacija.Tuo būdu ir susikomplektavo vienuolikos narią organas,orga- I 
niskai atstovaująs visiems tautos sluoksniams ir turįs real£ pagrindą kai- ' 
bėti ir~veiKti tautos vardu.Teisybė, to organo veikloš pradžioje,2 poten
cialūs šio organo komponentai laikinai į veiksmingąją >rgano sudėtį ne- ą 
į j o, pa si likdami tatai padaryti tinkamu laiku. Tačiau to'ks ūkininKąvP?r- 
tijos ir ūkininką sąjungos savanoriškas apsisprendimas nė kiek nemažino 
paties organo autoriteto, nes šiodv.i politinės grupės likusiąją devynią
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PAVERGTOJE Ii I E T U V O J E

KLAIPEDA ŠIANDIEN

Atsizteigiant į Klaipėdos Krašto specialiai pobūdį, tautybių santykį, 
bolševiku okupacija čia turi kai kurias skirtingas formas ir todėl sovietu 
propaganda kartais vartoja visiškai skirtingus budus,norėdami paskatinti 
klaipėdiečiu repatrija cij 51 iš Vokietijos.

Kaip jaučiasi repatrijavę klaipėdiečiai

Kentėdami vargę visose keturiose Vokietijos zonose,mažiau,kaip D.Lietuvos 
lietuviai pažindami bolševiku 'Okupacija ir jos žiaurumus,Klaipėdoj! krašto 
lietuviai,palyginti, daug daugiau pasidavė,bols.propagandos įtakai.Pirmiausia ■ 
prievartos budu buvo gražinta į savo kilmes kraštu (tik ne į ukius) daugeli s 
rusu zonos lietuviu,0 1946 - 1950 m.laikotarpyje ir is kitu.zonų grįžo kele
tas šimtu.Tačiau repatrijavusieji jaučiasi labai^nesmagiai,ir keletas, jau 
spėjo "atrepatrijuoti" atgal į Vakarines zonas.Degtu atgal ir kiti - deja, 
sovietu saugumo įstaigos jau sp’jo jais pasirūpinti .Sugrįžusi cj i pasakoja, 
kad rusai vis? laikę Kelionėje ir įvairiuose per. 1- gėriuose juos sviete'po
litiškaiai škino dabartines gyvenimo s?lygas okupuotoje Lietuvoje.Kai kur 
politruKU tarpe buvę ir lietuviškai kalbančiu Dar Brandenburge žadėję, grį
žusioms duoti po keletu šimtu rubliu, tačiau iš Liepojos gatvėje. įsikūrusį o 
Lietuviu Komiteto tegavę po 'O, gi seimos po 100 rb,neatsižvelgiant į vaiku 
skaiciu.Seveik visi senieji gyventoj: i,Kiek ju dar Klaipėdoje likę,kad ir 
labai interesavusi repa.trijantais, vienok viešai vengę su jais kalbėti ir 
tik paslapčiomis viena kita mintimi pasidalyję.Jie labai stebisi,kai pamato 
is V. Volei ©ti j o s sugrįžusį Klaipėdietį,gi drąsesnis netgi susunKa^ x?.u gcl 
galvoje n begerai!"

Pusė Klaipėdos miesto sugriauta .
Raudonoji armija Klaipėdos miestą užėmė 1945.1.28 d.Karo veiksmu ei

goj e, vokiečiams stipriai ginantiems,raudoniesiems puolant,buvo sugriauta 
apie 5O'» visu miesto ir uosto pastatę, vi si skai sugriautas juru preKybOo 
uostas,elektros stotis,visos stambiosios įmonės.Kaziau paliestas stoties ra
jonas, Stoties, Simano Dacho ir šalutinės gatvės.Maz&i sužalota Liepojos gat
vės Kairioji pusė (žiūrint is Siaurės į Dangę), tuo tarpu.k'.ta puse smarkiai 
sunaikinta.Gerokai nukentėjusi buvusi.Aleksandro gatve,abidvi Dangės upes, 
pakrantės.Rajone tarp Biržos tilto iki Kuliu vartų išliko apie 45/, namu. Vi
siškai nradingusi gar.sioji turgaus hale, gi is Turgaus gatvėje buvusiu namu 
nelikę nė puses.Visa Turgaus aikštė iki Karolio Tilto dabar aptvert? aukšta 
lentų tvora,kurios tarpuose isKyla sargybų bokšteliai.Čia įruošti raud.armi- 
los kariniu medžiagų sandėli ai, Smarkiai sugriauta Groviu gatve ir bmelte. 
Klaipėdos miesto dalis anapus Žiemos uosto,Kanto.gatve ir.priemiestis/Vito 
sugriauti 50 - 60'^. Su Neringa nebėra jokio susisieki’ o laivai s. Ir anoje pu
sėje matosi liaus sunaikinimu.Ii.ari skai s sumetimais civiliams uždrausta lanky- 
ti Kursiu K-ringą .Atst? tymas labai menlcas ir nicKas šiuo re-Kf. lu nesirūpina* 
Ilgainiui į darbę paleisti Keli fabrikai j Kurie.ir dirbą daugiausia rusu■karo 
ūkiui.Smarkiau dirba Lindenau laivę, st tybos^dirotuves, cheminis.imbrikas 
"Uniondvi lentpjūvės,Tekstilės ir celulozes fabrikai.tačiau ir sios 

narię kolegijai pripažino pilnę mandatu ir savo solidarumu su.visais jos 
sprendimais.Todėl Darbo Fcderacijos-Kriksciomy Demokratu, Lai.Ko vo to - 
m lietuviu Pronto,Nacionalistu Partijos,oocialdcmokraty,■eutininKU.Vals- ti^šiu LioJdiniSS i? Vienybės SęjŪdzio įgaliotiniai bendrame siu drg/ni- 
zacilS susita?imu veikiančiame organe yra ne tik siu grupių atstovąi,bet 
?isos li^uviu tautos reprezentantai. Lygiai Kaip demokratinius s rinkimuos 
grupės pastatytas kandidates,kai jis išrenkamas, veikia ne grupes, bet 
tautos vardu.
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gamybos įmones labai skundžiasi masinu stoka,nes karo metu sunaikintosios 
masinos nebuvo pakeistos naujomis. . ..

Raudonosios armijos..paminklas..  , . ., .
Bene didžiausias pastatas,kurį bolševikai pastate^Klaipėdos mieste,yra 

paminklas raud.armijai Liepojos gatvėje.Pastatas didžiulis,is tašyto akmens, 
su milžiniška platforma viršuj e,ant kurios, stoviu dvi prieštankinės patran
ko s.Mi t- s te pilna rusišku plaka tu,garsinančiu.bolševiku laimėjimus.

Kolonizacija..ir .deportaęįjos... . .
Paskutinio karo išdavoje Klaipėdos kraštas neteko daug savo gyventoju, 

kurie pasitraukė į Vakarus.Pažymėtina,kad pasitraukusiujU tarpe.daugiausia 
buvo vokiečiai.Ju palikti ūkiai paimti valdžios žinion ir kolonizuoti is. 
dalies maskolišku,i s dalies lietuvišku elementu. J.didesnes vietoves,ypatin
gai Klaipėda,atgabenta daug rusu kolonistu.Nežiūrint to, 1949 metais 
viso Kl.krašto gyventoju skaičius tesiekė 40%. J939 m.gyventoju skaičiaus. 
Pačiame Klaipėdos mieste telikę vos 1.300 yokieciu-Visoęe pradžios,vidurinė
se,amatu ir kt.mokyklose dėstoma rusiškai ir lietuviškai. .

Klaipėdos krašto gyventojus kiekvienais metais lydėdavo D.Lietuvoje 
jau seniau žinomos deportacijų bango s.Pirmoj i didžiule deportacija čia bu
vo įvykdyta 1946 metai s, kuri? vėliau sekė kitos.Visi ga dyrno budai mums jau 
gerai žinomi -ir bolševikai nieko nauja šioje srityje.Kl.krašte nebeisrado., 
Kiekvienam tre. iamajam leisdavo pasiimti tiek rankinio bagažo,kiek Jis galv
io panešti.Nelaimingoj o galvija i,baldai ir kitas.turtas parimamas-valstybei. 
Suimtieji vežami kai kur autovezimiais,kitur (kaimuose) arkliniais vežimais, 
stinriai saugomi milicijos ir MVD.Trėmimo^ .motyvai nesakomi.Tik pasiek? pa- 
cia*s ištrėmimo vietas jie patirdavo, kad.čia turės kentėti nuo 5 iki 25 mt. 
Paskutinės trėmimo akcijos metu,apie kuri?, daugiau, žinių suteikia grįz? re— 
patrijantai ir "memellaenderiu1’ spauda,buv? is Klaipėdos miesto ir apskri
ties išvežta 9 suimtųjų vagonai,is Šilutės 7, is Pagėgių 8 prekiniai vagonai. 
Turint galvoje,kad ruru prekiniai vagonai yra. didesni už vartojamus.V.Europo
je, pr- šautiniu oj u transportu buv? išvežta apie 1..200 asmvnu.Didži-.-usia tremia
mųjų dalis tekusi vokiečiams, bet ju tarpe buv? ir nemažai l‘i e tuviu .'Stoty s e 
suimtieji labai stropiai, saugomi.Daugelis jaunu vyru betgi pabėgu is savo, 
namu,pakeliui ištruk? stotyse.Kurie ju nekrito nuo. bols. sargybiniu suviu, 
padidino Lietuvos partizanu skaičių* Tr-.miami ir seneliai.Taip netoli Šilu-, 
tęs bū»o suimti 82 mt.vyras ir jo žmona 81 mt. amžiaus,jau dvejus metus iš
gulėjusi lięos patale.Senutė numirė dar Šilutės•stotyje,tuo tarpu kai sene
lis dar pajėgs pasiekei Sibirą. .

Kiekviena miesto gatve turi ruę? komendant?,kuns registruoja gyven- 
tojusjprie kartoteką sėdi MVD-i štai.Ypač persekiojami buv? "buržujai".Jie 
čia neturtingi, it bažnycio s-pelės. , v-

Skurdus vaizdas .KlaJP..^ v '
Važiuojant ""'traukiniu perkamas bilietas,kuriame parašytas vagono nume

ris.Taigi gali važiuoti tik paskirtame vagone.Kiekvienas vagonas turi savo 
konduktor?,kuri kontroliuoja bilietus.Nežiūrint to,daug kas važiuoja "zui 
kiais',dažniausia ant tilteliu ar prisikabinę; po vagonais.Stoties personalas 
tai pakenčia tylėdama s.Stočių pastatai labai skurdus ir nepaprastai blogai 
atrodo.Daugelis langu dar neturi stiklu ir yra lentelėmis apkalti.Niekur 
nematyti tvorų - jos nuimtos ir sukūrentos.Daugeli s sklypu,ukiu apleisti, 
nedirbami.Sunaikinto s gelz.stotys dabar atstatomos labai primityviškos.Bė
giai apaugu žolėmis. Sritis tarp Priekulės - Kukoraiciu mažai karo palies
ta.Šilutės auylinkse jau daug blogiau. Visur matyti priversti dideli Lietu
vos miško kiekiai,kurie vežami is krašto.Prie ju dirba ūkininkai,prievarta 
suvaryti.Keliaujant traukiniu nuolat girdėti trys•kalbos:lietuviu,rūsy,vo
kiečiu .Stočių pastatuose ramu,nėra triukšmo,stinga klijentu.Bufetų tarnauto
jos dažniausia" rusės, kalba tik rusiškai .Rusai su visais tekalba tik rusiš
kai. 90% viso geležinkeliu ir stočiųvpersonalo rusai. Nemaža dalis krašto 
gy y gjyb j u išvaryti is savo namu,kad užleistu juos rusams.Kas gyvena savo 
nuosavo namelio kampelyje,tas turi mokėti nuoma.Daugelis vokiečiu namu sa
vininku išvaryti is savo gyvenamųjų patalpų ir patalpinti į specialiai 
jiems pastatytus barakus.Is viso,krašto vaizdas labai skurdus,pasakeit?s.
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90'1 Lietuvos ūkininku. kolchozjose
"Tėvynės Balsas" 1950.XI.I0 Nr.46,aprašydama s spalio.reioliucijos šven

tes iškilmes Lietuvos sostinėje,»pažymi, Žemes ūkio ir kitu ūkiniu mi
nisterijų darbuotojui nešp plakatus su v įrašais: "90^ darbo valstiečiu, 
stojo į kolūkinį keliu". Kita proga bolševiku laikraščiai pažymi, esy. Lie
tuvos žemes-sukolchozįnimas beveik visai baigtas.

..Mėgina atželdinti mišku.s... ,
Dabartinis LTSR "mišku ūkio ministras" A.Matulionis TB Nr.44 skundžia

si, esu baigi? nykti Lietuvos miškai.Visu kaltę- dėlto jis suverčia visoms 
N.Lietuvos valdžioms,Antra si s didžiausias kaltininkas esę hitleriniai oku
pantai, iškirtę daugiau kaip 10 milijonu kietmetrių geriausios medieQosk 
Nutylėjęs visiems gerai žinom?, tiesa,kad vis^ dėlto daugiausia Lietuvos, 
mišku savo kiekvienu žiemų vykdomomis "paruošomis'' išnaikino bolševikai. 
1944-1950 m.okupacii os metu, "ministras' šaukia,esę jau pats laikas susi
rūpinti Lietuvos mišku atželdinimu.Taci'-u jaunuJU medelynu reikalams 1951 
m.paskirta vos 200.000 rubliu.

Dar vieni tinkimai...  * • ■ , ; ’ ‘
1950.XII.17. d.,eimnt LTSR aukse.tarybos įsaku,j. 'buvo pravesti .

dar vieni rinkimai - į LTSR vietines darbo žmonių deputatu tarybas.Šia 
proga bolševiku spauda smarkiai kritikuoja Anglijos,JAV,Prancūzijos ir buv. 
"buržuazines Liet .-vos'' rinkiminę si sterna. Ir šie rinkimai buvo pravesti 
įprasta teroro sistema. _ •

. - "Tiesa! 253 Nr. skelbia,kad liauno universiteto klinikose,kur. šiuo 
metu guli didesnis ligoniu skaičius,esę reguliariai ruošiamos ligoninis, 
p-Skaitos komunistinėmis temomis^ tarybiniai koncertai ir rodomi filmai.

- 195O.X.25 d."Tiesa" skelbia, kad Radviliškio apylinkėse esęs sudary
tas stiprus agitatorių kolektyvą s,kurį^sudarę 230 kolchozu moterų?kurio s. 
įnareigotos vaikščioti per butus ir aiškinti Stalino kontituciję.

...Rašytojai....agitacijos... darbe
Paskutiniu rinkimu proga iš lietuviu rašytoju buvo sudaryta agitatorių 

brigada,į kuri9 įėjo Churginas,Jankauskas, A. Gricius,J.Paukštelis ir poetas 
Žalelionis.Rašytojai lanko Jurbarko,Kėdainių,,Jonavos ir Kaišiadorių, rajo
nus.Kaip pastebi 1950.25 'Tiesa", "Jie rinkėjams skaito savo kūrinius, , 
skirtus didžiosios spalio socialistines revoliucijos istorinėms pergalėms1. 
Šia proga bols.spauda puola kai kuriuos kitus rašytojus,ju tarpe, ir J.Gru
šu, kad Jie permažai įsijungę agitaciniame darbe.Ir jaunieji Vilniaus 
rašytoj ai s A.Baltrūnąs,V.Radaitis,v.Kubilius,A.Skinkys,A.Martinaitis,T.  
Rostovaite nes? paslankūs agitaciniame darbe. 

Degina lietuviskąsias knygas
Lenku kataliku spauda tremtyje praneša, esą pastaruoju m> tu Lietuvos 

ir Latvijos įvairiose vietovėse iškilmingai buvusios deginamos lietuviš
kos ir latviškos knygos.Jau prieš kurį laikę bolševiku partines bei propa
gandines įstaigos sudarė draudžiamuju skaityti knygų sąrašus,į; kuriuos 
įėjo beveik visos gerosios knygos,išleisto s nepriklausomoje Lietuvoje.. 
Uždraustos lietuvPskos nygos buvo išrinktos ne tiktai iš mokyklų ir Kitu 
biblioteku>bet ir privatūs asmenys jas turėjo sunešti į komunistu parti
jos paskirtas tokiu knygų surinkimo vieta s.Deginimu metu labai nukentėjusi 
Lietuvos religine literatūra.

Atstatoma Virbalio stotis
Kaip praneša "Tiesa',..dar tik šiuo motu Lietuvoje esanti atstatoma ■ ■

Karo metu sunaikinta Virbalio geležinkeliu stoti s.Kadangi bolševikai 
neturi lešu pasisamdyti darbininkus, statybos darbai atliekami talkos bū
dų, suvarant gyventojus iš Kybartu ir kitu apylinkių* 

Propaganda ne fįima.. iiętuviskaį..
Bolševiku įsteigta LTSR kronikiniu - dokumentiniu filmu kino studija 

baigė perdirbti sovietinę film? 'Jie turi savo tevynu".Kaip žinia, ši fil
mą yra sukurta Sovietu Sępiungoje ir yra nukreipta pries anglus amerikie
čius už tai, Kad šie globoja tremtinius. Propagandos sumetimais,sumanyta 
ši® filmu perkalbėti Ii. tuviškai.Darbas buvo pavestas režisieriui S.Zai
kauskui .Pagrindinius vaidmenis įkalbėjo Petraitis,Juodyte,Mironaitė,Der- 
kintis,Lietuvaityte ir kt. (TB Nr.45)
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ŽIUGŽDA SUKLYDO SUBOLSEVIKINDAMAS BASANAVIČIŲ

Bolševikams labai nemalonus^ncpr.Lietuvos palikimą s,ypač žymesnieji 
musu rasytoj- i ir ju palikti rastai,Kuriuo s dar ir dabar labai mielaivskai
to okupuotosios Lietuvos žmonės9ypac jaunimas.Taigi eile bolševiku rašei
vų 1946 - 1947 metais ėmėsi iniciatyvos subolsevikinti Kudirkos,Maironio, 
Lazdynu Pelėdos ir kt. rastus.Mums žinomas J.Žiugžda (būvąs LTSR švietimo 
ministras,dabar "LTSR mokslu akademijos tikrasis narys") 1947 metais vasa
rio 18 d. ‘Tiesoje" i'sspausdino ilgy rasinį "Jonas Basanavičius",kuriame 
sį vyrą ižkele kaip bolševikams labai artimu tarybinį patriotą.Kai kas is 
Basanavičiaus paliktu rastu buvo spausdinama okupuotoje Lietuvoje.

Deja, nei"vienam bolševikiniam Kritikui ar rašeivai nepavyko surusin
ti nei Donelaičio, nei Kudirkos,nei Maironio,Lazdynu Pelėdos,nei Simano 
Daukanto su vyskupais M.Valančium ir A.Baranausku,Nepasiseke ir Žiugždai su 
Basanavičium. Beveik visi sic musu rašytoju "rusintojai" po to gavo labai 
skaudžiai atgailoti partiniuose susirinkimuose ir bolševiku spaudoje.!. 
Žiugžda savo velykinę atliko vienas is p-.skutiniujU, gerokai pavėlavus - 
tik 1950.X.25 d."Tiesos” 253 Nr., iskoneveikdamas A.A. Lietuvos patriar
ch?.,Kurį pries 2i metu jis pats dar garbino Kaip "bolševiką".Pripažinęs 
tiesą,kad Dr.J.B-sanavicius savo rastais "demaskavo viduriniu, amžių teuto- 

, niskų'grobiku Romos popiežių laiminamu’1 tikruosius kėslus, J.Žiugžda toliau 
iškelia, kad J.Basanavičius pasižymėjęs "reakciniu visuomeniniu-politiniu 
veikimu". \ % v

Nei Basanavičius, nei jo įsteigtoji "Aušra) neisreiską lietuviu, tautos 
atgimimo ?sp'£.iraciju, kurias musą krašto liaudžiai atvėrusi tik didžioji. 
rusu tauta per savo 1905 metu revoliuciją : 'Lietuvos darbo žmones,palaiko— 
mi rusu tautos revoliucinas kovos,išvystė plačią Kovą del spaudos,del gim
tosios kalbos mokyKlose,valstybinėse ir teismo įsta igose,del dvarininkis- 
kos baudžiavines priespaudos liekanų likvidavimo." Toliau,pasak J.Žiugz-. * 
dos, lietuviu tautos atgijimas lygiagrečiai ejąs su rusu-bedama Kova pries 
carizmą.Pati Basanavičiaus išleistoji "Aušra" buvusi neįkąs kita, kaip tik 
jo,kaip ir kitu"buržuju" prieone apgauti Lietuvos liaudžiai: "Nuo pat pir
mojo numerio aiškiai išryškėjo "Ausros " tarnavimas buržuazijos klases 
interesams, jos siauras klasinis ribotumą s"į Basanavičiaus "Aušra" lanksto
si pries carinius pareigūnus". • a t> '

-Toliau įsismaginąs Žiugžda ima jau labai.aiškiai pulti A.A.yasana- 
vieiu,susukdama s :"Aušra" buvo priešinga revoliuciniam darbo žmonių judė
jimui,. .Basanavičius visaip stengėsi pasiteisinti ir įsite.kti kunigams. 
"Aušroje" per visą Jos trumps gyvavimo laiką ateizmo ir su žiburiu vidur
dienyje atrasti negalėtum. Negalėdamas neatsižvelgti į.visuomenes nuomonę, 
Basanavičius buvo priverstas pripažinti tiek vokiškuosius.žiaurumus,tiek 
darbo žmonių simpatijas Rusijai. Visa tai pripažindamas del žmonių akiu, 
J.B. tikrovėją rėmė vokiškųjų okupantu politiką Lietuvoje’. -

Nuo čia'Žiugžda bando savo iki šiol iškeltą^ J".Basanavičių^ paversti 
tikru hitlerininku ir, J eigų tik būtą dar gyve s, uždarytą j į. bčhlseyiku 
k&cetan... Basanavičius,anot jo, dalyvavęs visoje eilele priesrusisku ir 
priesbolsevikiską konferencijų tiek užsienyje, tiek pačioje Lietuvoje, 
dč-lyvavąs 'kaizerinio imperializmo pakaliku rinkimuose" ir darąs visa^. 
kad tik įvestu buržuazinę diktatūrą Lietuvoje. Pagaliau,.1917.m.gruodaio 
11 d. Basanavičiaus vadovaujama "nacionalistu^taryba" priėmusi deklaraci
ją,nukreiptą pries rusu tautą. Taigi Basanavičius būvąs ne.męs kitas, 
kaip vienas didžiausiu "buržuazines Lietuvos kureju"- Kalbėti tad apie 
jo veiklą Lietuvos”liaudžiai", kaip kad 1947 metais, kad.padarąs Žiugžda, 
nesą ko, nes J".Basanavičius būvąs ne kas kitas, kaip tik buržuazinis 
nacionali stas"...

Nearia..dirvų , .
"Tiesa" 1950m. Nr. 293 nusiskundžia, esą Vabalninko rajone nepaprastai 

delai-imi dirvų arimo darbai. Iki šiol ten esą suarta vos 12/<? dirvų, gi Ta
rybinio" Pirmūno", "Ausros'), "Bendrosios Žemes’,"Raudono J o Švyturio , Ryto
jaus kochozuose arimas ne nepradėtas.
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IŠ ANAPUS GEIEŽINES UŽDANGOS

Ukrainiečiaipartizanai sveikiną..... lietuvius..

ABN-KORRESPONDENZ Muenchene, Nr.12,1950 m.gruodžio menesi paskel
bė originali? nuotrauk? vieno pr.metu viduryje uz anapus geležines 
uždangos nelegalioje spaustuvėje atspausdinto atsišaukimo,kuri išlei
do ir islatino Ukrainos laisves kovotojai. Dokumento turinys lietuvišk: 
vertime toks:

" Laisve tautoms ir žmonėms !
Lietuviai, Latviai, Estai I

}£es nuoširdžiai sveikiname Jūsų, karžygišk? kov? pries rusiškuosius 
bolševikiškus okupantus. Ir Ukrainoje vedama atkakli kova už laisvę ! 
Stiprinkite ryšius su Ukrainos laisves judėjimu ! Tegyvuoja Priesbol- 
ševikiniu tautu blokas ! J mūs? atsišaukim? mes lauksime Jūsų atsaky
mo. Ukrainiečiai sukilėliai.

Stiprėja ukrainieciŲ partizanu, veiklą.. .

Nors bolševikams ir buvo pavykę suduoti Ukrainos laisves kovotojams 
gmarkŲ smūgi,nužudant vi/n? didžiausiu Jų vadu - generolu Taras? 
Čuprynk? ( nuo 1943 metu jis buvo išrinktas Ukrainos sukilimo armijos 
UPA vadu),tačiau iš anapus geležines uždangos ateinančios žinios prane
ša,kad laisves kova dėlto ne tik nesumažėjo, bet kai kur dar suaktyveji 
Irvgiasreciai su partizanu veikla auga ir pasyvi krašto rezistencija, 
nukreipta prieš bolševikiškas bei didrusiskas tendencijas Ukrainos at
žvilgiu. % ,

Pagrindinis ukrainiečiu laisves judėjimo tikslas yra apsaugoti 
tautę nuo tusų teroro ir medžiagiško apiplėšimo.Nelegalios priešbolse- 
vikines organizacijos plačiu gyventoju sluoksniu stipriai remiamos. 
Maskva taip pat visada rodo stipru dernesį Ukrainai,nesenai netgi "do
vanodama” ukraihieciu tautai nauj? "tautinį himnu", veliav? ir vai - 
stybes ženklą, kuriu visu šių dalyku tauta labai nekenčia, nes jie 

visiškai svetimi Jų dvasiai. Ypatingai budriai MVD sekama Vakarine (buv, 
lenku valdžioje) Ukr-inos dalis. Čia pravesta labai daug "vlymo" akci
jų.Visa tai betgi nepalauže laisvos ukrainiečiu dvasios.

Ūki n i nky suk i1im a i Rumu n i J oje___

Bukarešte leidžiamas rumunu komu>istŲ laikraštis 'Naujasis Ke
lias" (vokiečiu kalba) rašo, kad šiuo metu Rumunijoje _ jau yra įsteig
ta 934 kolchozai ir tai esąs tikriausias bolševiku "laimėjimo laidas". 
Mus nasiekia tačiau kitos informacijos : Rumunijos komunistine vyriaus 
sybe,sovietu įsakymu vykdydama sukolchozinim?, susitiko su dideliais 
sunkumais - ūkininku sukilimais. Daugelyje kainu ūkininkai išvijo yfld 
džios ir komunistu partijoj atstovus, gi tuos,kurie buvo atkaklesni 
ir nriešinosi ūkininkams, inetgi nužudė. Sukilimai persimetė is vieno 
kaimo į kitę. Vyriausybe tuojau ėmėsi saugumo priemonių ir praktiškai 
dabar ten veikia sustiprintos apsaugos stovis, šia proga Maskva pa
siuntė į Bukarešt? savo specialistus, kad šie, TSRS pavyzdžiu,reorga
nizuotu Rumunijos policiją. Pirmiausia buvo sustiprinta komunistini- 
"liaudies milicija'1 kaimuose, kad vietoje sėkmingiau^ sektu ūkininkus. 
Perorgs’izuota ir saugumo policija sovietu MVD pavyzdžiu. Skirtumas tas, 
kad pavadinta kitu vardu : "Valstybinio plano vykdymo tarnyba". Po • 
šiuo kukliu pavadinimu praktiškai slepiasi betgi ta pati galingoji 
MVD, turinti labai ger? apginklavimu. Ji jau buvo paba.ud.ota kovai 
pries Rumunijos ūkininkus. A . . .

- Panašios žinios apie ūkininku neramumus ateina^ is j/en^rijos, 
Slovakijos,Lenkijos ir is kitu kraštu iš anapus geležines uždangos, 
kur sovietai pradeda vykti žemes ūkio sukolchozinimę.

me
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j R E M T ' _ Y J... B _.....

SUNKI TREMTINIŲ BŪKLE VOKIEČIŲ ŪKYJE

Paskutiniu metu labai pasunkėjo IRO globojamųjų tremtiniu gyvenimo. 
gajjvgos, nes visi yie, ypatingai amerikiečiu.zonoje, .yra.negailestingai 
mėtomi iš vienos stovyklos i kita-. Reikia,žinoma, pilnai sutikti su 
faktu, kad kariuomenei reikalingos karei vines,kuriose, iki. šiol gyveno; 
tremtiniai, tačiau ir ola visur metes.i y aK1® , .z •
menkumas, o gal ir visiškas ju neturėjimas. Nenuostabu tad, kad neneš; 
vienoje stovykloje pabuvoję tremtini ! yra keliami vėl į. .kareivines,, 
iš kuriu taip pat netrukus reikes dar kur nors kitur keltis, Budinga ir 
tai,kad IRO DP stovyklas dažniausia koncentruoja arčiau rusu zonos sie
nos. x . S . . .

Tačiau vokiečiu ekonomijoje gyvenančiu musu tautiečiu ir^kitu tauty
bių tremtiniu,kuri čia vadinami 'Heitma Close Auslaender", būkle yra, dar 
žymiai blogesne. Pirmiausia krinta 1 akis tendencija slopinti tautines 
grupes, kas daroma daugelyje vietų neleidžiant čia steigtis ir veikti 
tautybių komitetams, kurie, kad ir kaip patariamasis organas, galėtu abiems 
pusėms atnešti tik pozityvios teiksmes, Atsakingi pareigūnai čia yra pa j? 
reiškę,kad komitetai neleidžiami dėlto, esg^jio 'politikuoju", lygiagre
čiai ners pripažįstama ir praktiškai neleidžiama veikti nei tautybių 
Raudoniesiems Kryžiams, nei socialines salpos^organizacijoms.Vadinasi, 
dabartiniai vokiečiu valdžios ir karines valdžios organai sutartinai. , 
stengiasi daugelyje vietų is tremtiniu atimti, netiktai priesbolseyikines 
veiklos,bet ir socialines pagalbos galimybes. Visa stovyklos valdžia^be
sąlygiškai pavedama vokiečiams "LagerfueErerioms",kurie praktiškai mažai 
kuo skiriasi nuo baciu laikais veikusiu panašiu insti'uciju "auslaenderiu 
reikalams. Apie kokiu nors stovyklų '’ savivaldų1 ar patariamuosius tauty
bių org nus,kaip kad yra IRO s'oyyklose.. čia nėra ir kalbos. ...

Nemažiau svarbi ir tr rištiniu butu problema. Yra tiesa^kad vokiečiu 
įstaigos,turedamos labai daug vokiečiu pabėgėliu? sunkiai sprendžia butu 
problem*,tačiau faktas, kad benamiai uzsienžcciai beveik niekur neprii
mami į vokiečiu gyvenamuosius namus ir kad jie suki sami vis į blogesnius 
barakus ar net požeminius bunkerius, nėra džiugus.. Netgi pats vokiečiu 
valdžios dabartinis idealas - apgyvendinti benamius užsieniečius naujuo
se barakuose - nevisada ir laikinai išsprendžia siu problem*.Is tremtiniu 
tuo atimama bet-kokia viltis kad ir ateityje susilaukti zmoniskesniu 
butu, kokius turi vokiečiai, tuo labiau,kad naujuose barakuose tremtini-.i 
be atodairos ankštai sukišami, Ypatingai baisus vaizdas naujujU_"benamiu 
užsienieciu"stovyklv. pranc,.ir amer.zonoje Wuerttemberge, kur Ji® daugel 
lyje stovyklų yra sukimšti po kelias seimas (po keliolika^asmenų) į vie
ns kiaura,. šalt* kambarį,už kurį be to tenka dar daug mokėti.Kai kuriu 
stovyklų vaizdas tiesiog kacetinis ir nebe pagrindo jose gyvenantieji 
tremtiniai skundžia si, esą,. "Mes esame išduoti musu priešams".Gi susiras
ti butus tremtiniai asmeniškai negali, nes jie yra pastatyti uz vietos vok, 
įstatymu praktikos:; užsienietis negali gyventi žmoniškame kambaryje; 
Wohnungsamtai (butu įstaigos) atsisako ju žinioje esančius butus leisti 
išnbmoti net ir tuo atveju, jeigu tremtiniai s-’siranda toje vietoje 
darbo. Tuo pačiu laiku vokiečiu n-'mp savininkai ? turį iš Butu įstaigų 
žinios išskirtus butus? tremtiniams sutiktu išnuomoti tik tada, jeigu 
iš anksto jiems sumokėtu 1 - 3.<300 TzK bure mokesčio,ko vargšai tremti
niai nepajėgia.

Tos maz/os socialines pašalpos sumos,kurūas>z gauna tremtiniai, 
jokiu budo negali išspręsti ju maitinimo ir drabužiu bei kitu gyvenimo 
reikmenų problemos,Gi susirasti darbp nėra lengva, nes benamiu užsienie
čiu stovyklos dažniausia steigiamos toli nuo miestu,nuo keliu ir,apla
mai,nuo tokiu punktu, kur butu galima g'-uti darbo* Antra vertus,ir dau- 
cel’.o vokiečiu darbi-.- rb’j tarpe tebėra gyva senoji neapykanta užsienie
čiu darbininku atžvilgiu., , .

Apie bet kurias kultūrinio gyvenimo sąlygas ar lietuvybės išlaikymo
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galimybes čia netenka ne Kalbėti.Tiek vokiečiu,tiek karines valdžios, 
politika šiuo reikalu labai aiškiai supuola : neleisti veikti tautinėms 
stovykloms,neleisti veikti tautinėms mokykloms. Nesenai atsakingas ame
rikiečiu karines valdžios komisaras Wuert.-Badeno sričiai gen.Gross’as 
viešai pareiškė, Jęad tremtiniai turi lankyti vokiškas mokyklas "ju pačiu 
naudai”. Kadangi šioje srityje daroma viskas, kad kuo daugiau atsiribojus 
nuo tautiniu mokyklų steigimo ir kad kuo daugiau sumaišius tremtinius 
tautybėmis, tokiu mokyklų ir negalės būti. Štai kodėl musu., tautiečiai,ku
rie negali iš Vokietijos išemigruoti,turėjo pereiti į vok,ūkį,šiandien 
ciafencia alkį,šaltį,skurdu ir didžiuly socialinę netei sybę.Jos nesumažina 
ir musu šalpos or-jos (BALEo,LRK) sumažėjusi veikla bei mažiau aktyvi už
sienio lietuviu parama.Vokietijoje pasiliekantieji lietuviai yra pastatyti 
žymiai į sunkesnes sąlygas,Kaip, išemigravusieji lietuviai .Štai kodėl kiek
vieno parenga remti juos morališkai ir medžiagiškai, aukoti toms or-joms, 
kurios rūpinasi tremtiniu Šalpa.

LA..IS VAJAMS PAS A”,I YJ3....  , • .

Organizuojasi Vilniaus Krašto lietuviai_

Atsakydami į lenku generolo Anderso ir kitu vadovaujančiu Lenkijos 
egziliniu politiku akcijų Vilniaus miesto ir krašto reikalu,kuria siekiama 
Lietuvos sostinę Vilnių ir gretimas sritis įjungti į būsim# Nepriklausomos 
Lenkijos valstybę,pirmieji čia pakėlė bals# JAV gyvenantieji Vilniaus 
krašto lietuviai,susiorganizuodami ir Čikagoje įsteigdami Vilniaus krašto 
Lietuviū S-gę. Gausus ten susirinkusiu lietuviu skaičius,kilusiu.is Vil
niaus krašto, nutarė daryti žygius sujungti visus lietuvius vilniečius 
kovai už Lietuvos nepriklausomybes atstatymu su sostine Vilniumi,budėti 
Vilniaus krašto reikalu sargyboj e,atremti neatsakingu imgeraIistu.siekimus 
Vilniaus reikalu. Be to,cęjunga pasistatė vienu savovdidziausi-u tikslu 
visomis išgalėmis remti VLIK# ir ALT,kaip vadovaujančius veiksnius.uz 
Lietuvos atstatymu,aktyviai bendradarbiauti su visomis Iietuviškomisyor
ganizacijomis. Nusistatyta palaikyti glaudžius ryšius ir su ukrainiečiais, 
kuriems grasia panašus pavogtus,kaip ir lietuviams, Baikinojon valdybon 
isrinktis A.Dunduli s,,A,Stankus ir S.Šimkus; statutui ruošti komisijon; 
S.'lapelis,Untulis ir ZavadsKas.

Vomieciy spauda apie Li^uvo^katalįKu§.„

"Stimraen lėr Zeit ■, didžiulis vokiečiu kataliku žurnalas, leidžiamas 
Muenchene, 1950 m.gruodžio mėn.numeryje atspausdintoje^įvykiu apžvalgoje, 
labai šiltais žodžiais paminėjo dabartinę religinę padėtį pavergtoje Lie
tuvoj e,konkrečiais pavyzdžiais ir skaičiais pavaizduodamas kataliku baž
nyčios pries.aud# ir bolševiku teror# jos atžvilgiu. Šia proga žurnalas 
-patiekė kai kurias Lietuvos kataliku laiško Šv.Tevui Vietas.

Britu pa r lame n ta ra s Prof. Savory Lie tuyo s reikalu..

Žinomas D,Britanijos parlamentaras Prof„D.L.Savory Lordu rūmuose 
specialiai iškėlė 1950.XII.6 d, Lietuvos problem#,užklausdamas Valsty
bės Sekretorius ar D.Britanija,atsižvelgdama į tai, kad tebepripazįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Esti jos, respublikas de jure, yra pasiruesusi iškel
ti JT Saugumo Taryboje tu kraštu gyventoju teroro ir deportacijos Klausi
mus.

Mire Prel .Prof .P.Lenkauskas. __

1950.XII.2 d. Sigharting*e, Austrijoje, pasimirė Prel.prof.Dr.Pra
nas Penkauskas. Velionis buvo gimęs lo89.II.28 d. Dansodziuose,Lietuvoje.

9



1.1) 76
~..." ~..... :... ’■.................. ~ 10 ..... V 1951, Nr. 1(88)

K RONI K A

- VLIKo delegacija . Brazaitis,Kaminskas,Karvelis pr.mt.gruodžio 
menesį lankesi~Bonnoje, kur sumezga tysius* parlamento svarbiųjų 
frakcijų asmenimis.

- Strasburge lapkričio pabaigoje visa eile tarptautiniu organize-, 
ciiu buvo surengusios savo Konferencijas. VT pavesti jose dalyvavo is 
Parv'tiaus Dr.S.A.Bačkis, pulk.Lenskoronskis ir E.Turauskas.Ji* daly
vavo federalist^ suvažiavime Kaip lietuviu federalist# Komiteto atsto
ki pašiau dalyvavo eilele kit# suvažiavimu, visur Lietuvos delegatai 
savo progos ir aktyviai pasireikšti - pulK.LanskoronsKis federalist# 
suvažiavime, p.3.Turauskas v suomenei surengtame mitinge pasakė kal- 
b'1 ir šukele susidomėjimo Lietuvos ir Kitu rytuose pavergt# tautu, 
nroblema Be to Br.Backis ir E.Turauskas dalyvavo suvažiavime komiteto 
Krikščioniškajai Kultūrai ginti. Visi tie suvažiavimai sirgo europines 
vienybes reikalais ir pavergtosios Europos reikalai buvo nustumti į 
salį. Baugiausia dėmesio pavergtiems parode Komitetas Krikščioniškajai 
Kultūrai.°Is Vokietijos buvo į"’Strasburg? nuvykęs J.Brazaitis.

- VLIKo bendradarbio V.Mincevičf u s pastangomis ital#"L’Ora dell’A-
zione"*pr.mt.lapkričio 18 d. įsidėjo plat# straipsnį apie bažnyčios 
nadetį Lietuvoje. . .... -h-tv.

- VT spausdina brošiūra angį# Kalba,kurioj e surinkti visi VLIKo 
memorandumai, įteikti JTO genocido reikalu.

- Italu KataliK# enciklopedija pažadėjo įdėti straipsnį apie lietu
vi# kataliku literature ir menu.

-Giovani Lapini paraše straipsnį apie žinom# mūs# poet# Baltru 
Šaltį. Jį išspausdino "II- Mėssagero di Roma’1 pr.mt.lapkričio 1*. d.

- iTjIKo Lietuvybės išlaikymo Tarnyba šiomis dienomis išleido nauju 
knygutę."Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Keliu,', kurioj e patiekta nema
žas pluoštas medžiagos ,PEB ir lietuvybės išlaikymo reikalais. Knygute 
78 ousl. T’ • ; Jau išsiuntinėta PIŽ LOKams, Krast# valdyboms ir PLB 
veikslams JAV-bese. Mars atspausdintas labai,ribotas skaičius, bet 
jeigu kas interesu©t#si, dar galėt# minėt# leidinelį užsisakyti eltoje.

- ’’./LIKO nariai p-J.- Kavaliūnas ’ su šeima ir p.V.Vaitiekūnas šiomis 
dienomis išvyko į JAV-bes. Pirmąjį pavaduoja p.A.Mažiulis, antrąjį
J. Grinius.

- Pastaruoju metu vietos vokiečiu administracija pradėjo daryti 
kai kuriuos sunkumus VLIKo nariams bei bendradarbiams gyvenamųjų pa
talpų atžvilgiu.

- Visi tautiečiai,radę neli-tuviu spaudoje medžiagos apie Lietu
va, skubos Keliu prašomi persiusti Informacijos Tarnybai: ELTA, (14b; 
Pfullingen, Goethestr.18, Germany. Ypatingai kreipiamės į tuos,Kuriems 
siuntinėjami "Eltos Biuleteniai". •

-o-o-C-o-o-

10


	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0001
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0002
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0003
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0004
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0005
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0006
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0007
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0008
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0009
	C1B0003685972-1951-nr01-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0010

