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biuleten i s Hr.lo

Redakcijos žodis* Lietuviu Draugija 
Švedijoje yra bene plačiausia šiuo 
metu demokratinė lietuviu organizaci
ja Skandinavijoj e.Šios Draugijos na- • 
rių skaičius nuolat auga, kuriasi nau
ji ^skyriai, ir visa draugijos veikla 
plečiasi.Del to būtų visai natūralu, 
jeigu Draugija leistų savo laikraštį, 
kuris sudarkytų glaudesnį ryšį taip 
jos nariųtgyvųnančių'įyąiriose Švedi
jos: .vietose ir negalinčiu, lankytis-.į - 
Draugijos susirinkimus ar suvaziavim 
mus. Tačiau Draugija.ligi Šiol savo’ 
atskiro .organo neturėjo. Ji,kol galė
jo, siekė apsieiti su "Svetur" pagel- 
ba. Paskutiniu laiku visa eilė prie- 
žąscių prisidėjo prie to,kad Draugi
jos Valdyba nusistatė išleisti savų 
biuletenį. Svarbiausios tų priežasčių 

, yra sies:.
1/. Šiuo svarbiu lietuviu tautos 

gyvenime laikotarpiu,kai turi būti 
suburtos įtemptam darbui visos jos 
gyvos pajęges,Lietuviu Draugija Šve
dijoje prasilenktu suxsavo pareiga, 
jeigu nepanaudotu .spaudos, kaip galin
gos priemonės tautinei vienybei ugdy
ti it tautiniam atsparumui savo narių 
tarpe kelti..

2/. išsiplėtus Draugijos veiklai, 
atsirado reikalas atatinkamai pakeisti 
ir Draugijos įstatus;įstatu pakeitimo 
projektas turi, būti paskelbtas Drau
gijos narių žiniai,kad jie ’glėtų dėl 
to projekto, p apsakyti. Tuo tarpu 
Draugijos Valdyba turi kitus darbus 
ir sumanymus,dėl kurių ji nori būti 
kontakte su savo nariuis.

j/. Ryšium su pasikeitimais Balfo 
atstovybėje Švedijoje ir ryšium su 
pavedimu Lietuvių Draugijos Švedijoje 
Valdybai eiti Balfo šalpos Komiteto 
pareigas prie ištuštinto iždo, Drau
gijai teko nenupelnytu ir nepamatuotu 
priekaištų ,apie ją^pąleistą tenden-k 
cingų gandų ir nesąžiningų p ra si many
mu, nereikalingai trukdančiu’jos dar- 
bą;del to atsirado reikalas paskelbti 
kai kuriuos dokumentus, iš kuriu ir 

’Draugijos nariai ir platesnioji lie- 
* 
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tuvių visuomenė galėtų pamatyti tie są.
Ryšium su tuo ir biuletenio medžiaga 

liko’suskirstyta trimis stambesniais 
skyriais-? a/ bendpji dalis su informa 
cijomis iŠ Lietuvos ir lietuviu tau
tos gyvenimo,b/ iš Lietuvių Draugijos 
Švedijoje veiklos ir c/ iš_Balfo veik
los Švedijoje^ Deja, bet kur iii p ag r la
šinimų, vai zdęlių,vinječių irjpan., o 
taip pat grozings literatūros skaity
tojas biuletenyje neras,ii® tokie da
lykai sunkiai suderinami su leidinio ' 
pobūdžiu^ Malonus skaitytojas patar
naus viešam reikalui,j eigų savo pas
tabas dėl šio pirmojo biuletenio pa
tieks Draugijos Valdybai šiuo adresu: 
Dr. St» Petrauskas,Backvagen 61,1/Iid- 
sommarkrans, Stockholm.

A.BENDROJI DALIS.
Lietuvos reikalai ir tarptautinė 

būkle.
Bet kurių žymesnių pasikeitimų Lie

tuvos reikaluose paskutiniu laiku nė
ra įvykę...Sovietai tebesiekia išgauti 
didžiųjų valstybių pripažinimą sovie
tų Rusijos įvykdytam 194-0 m. Lietuvos 
prijungimui„prie Sovietų SąjungosoBet 
visas demokratinis pasaulis tebelaiko 
sovietų okupacijų Lietuvos’laikina, 
faktiška,bet ne juridine buitie. Tik 
kraštai pateke karo metu į sovietų 
įtakos srytį,laikosi šiuoJatžvilgiu 
Maskvos nurodymų. Bet tokių kraštų 
nedaug. 44 valstybės ir šiandien 
laiko Lietuvą nepriklausoma valstybe, 
tik su suspenduotu suverenitetu,kaip 
kad yra pareiškęs Amerikos lietuvių 
delegacijai, pregidentas Roosvelt1 as ’ 
1940 m«spalių. 15 d. Dėl to Lietuvos 
juridinė būklė.imant ją tarptautine 
plotme,jokių’neaiškumų^nesukeliao Ki
tas klausimas,kada ir.kaip sulaužy
ta teisė bus atstatyta. Kaip nedidelė 
tauta pakėlusi didžiausius karo su
naikinimus, lietuvių tauta nėra ir ne
gali būti smurto šalininkė. Ji visu 
savo moraliniu svoriu stoja taikin
gų priemonių pusėj e» Ji kaip tik
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valstybė,svetima bet kuriam imperia- 
lizmuioJei USA visu savo milžinišku 
svoriu rems tarptautinės organizacijos 
darbų, tas darbas tegali vystytis tei
sės ir teisingumo pagrindais*Priešwtai 
galima, tiesa, pasakyti, kad paruošiant 
ST.-Francisco konferencijoje naujos 
tarptautinės organizacijos statutų,tas 
statutas palinko į didz iųjų valstybių 
diktatūrą, o ne į mažųjų tautų teisių 

ir Amerikos vaidmuo,to—

labkia,kad teisė nugalės smurtą ir 
duos pastoviu pagrindu taikai. Toki, 
savo nusistaty1’^ ir tokį savo tikė
jimą lietuviu tauta yra^.įrodžiusi, 
būdama Tautų "Sąjungos nariu. Dėlto 
ji šiandien turi pilną, pagrindą, lauk
ti, kad su ja bus pasielgta,kaip su 
garbingu tautų šeimos nariu. Musų 
viltys dedamos į tarptautines orga
nizacijos autoritetą,,mes tikimės,kad 
šiai organizacijai susitvarkius ir 
sutvirtėjus, ir Lietuvos reikalas bus 
išspręstas taip,kaip to reikalauja 
teisė ir žmoniškumas*

Bet'kiek-tokios viltys yra realios,------------ ------------------„---------- v------- ,
kiek jos atitinka tikrąją tarptautinę valstybių, veto teise gali užkirsti “ke- 
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patavo j ėga, smurtas*- T ui ėdami a tmin-

< z -J
gynymų. Del to ir 
kiam statutui veikiant, negali įgyti 
pageidaujamos reikšmės* Taip, statutas 
del daromų sovietams nusileidimų tik
rai neiš'ėjo demokratiškas.^Didžūjų 

____  _ _ _ " ^Kix’sti “ke- 
būklę? Karui siaučiant“pasaulyj vieš- lių.tautų organizacijos įsikišimui net 
patavo jėga, smurtas*-Turėdami -+ -Ha

galimumų.pašalinti iš tarptautinio 
gyvenimo smurto reiškinius, ypač'kai liais atvejais įrodė, 
tame gyvenime padidėja įįaka veiksnių kartais gali išeiti 
smurtų palaikančių#Taip,"turime sut iki’kyla vis rimtesnių bals 

■ ti su"'tųo,kad po antrojo pasaulinio m-- --—
karoperėjimas iš smurto į.teisės padė-valstybių lygybės klausimas 
tį yra nepalyginti sunkesnis, negu , ■u---- 1........—•> i- -1--—
po parmojo. Bet už tat žmonija yra 
nemaža ir pasimokiusi per tuos karus# 
Mintis, kad tarptautinis_gyvenimas ■ 
teisės pagrindais gali būti sutvarky
tas tik tuomet, jei bus sukurta tarp
tautinė organizacija, turinti savo 
žinioje pakankamas pajėgas sulaužytai 
teisei atitaisyti.buvo, tik nedrąsiai 
keliama po pirmojo pasaulinio karo# 
Tuo tarpu dabar tokia mintis susilau
kė visuotinio pripažinimo# Antra ver
tus,po pirmojo pasaulinio karo dar 
buvo"valstybių, kurįos manė, kad joms 
geriau laikytis nuošaliai nuo bendros 
tarptautinės organizacijos ir nuo ky
lančių jos. narių tarpe kivirčų išau
gusi karo technika per antrąjį pasau
linį karą yra parodžiusi, kac. atstu

mas mūsų laikais jau nėra jokia sau
gumo priemonė,ir kad saugumas tėra 
įmanomasbendros tarptautinės organi- 
zacijosribose# Atsakingi U3A,politikoįnis budėjimas ir kėlimas Lietuvos rel 
vadai yra pakartotinai pareiškųtvkad x
Amerika niekuomet daugiau negnzš įt 
izoliacijų ir kad ji ~ 2 '
gomis,visa su. _ _______ __ ... . p
ne galia rems naujai sukurtų tautų or-mes turime būti gyvi^ir pare _ 
ganizacijų# Tai yra faktas, * kuri p ", ma- < . ' 1"''’ 1"’+—
žčms tautoms turi ypatingos reikšmės nimo, uo&u awj.
USA šiandien yra stipriausią pasauly voje mūsų tautiečiai .Laikas, nors mums 
tiek kariniu tiek ūkiniu požiūriu ir labai pamažu,bet begadu taikos

ten, kur jis ypatingai yra reikalin
gas# Bet nepamirškime ir tos nuotaikos, 
kuri yra susidariusi pasaulyje del sta
tuto spragų. Kai gyvenimo praktika ke- 
" ‘ * 1 ’ * kokia parodija

išeiti iš. veto teisės, 
jų už jos panai

kinimų. Tai yra principinis teisinės ‘ „„n „4-., v, 4 i,i „„„.s.— 3a £aį ^a_
, trankų vietoje galės laisvai kalbėti 

juristai, didžiųjų, valstybių^diktatū- 
ra, reikia manyti," bus bent žymiai su
siaurinta* 0 kaip reaguoja į dabarti
ną padėtį mažos valstybes, galima sprę
sti iš. balsų, kilusių šiomis dienėmiss 
Paryžiaus konferencijoje. Šia viešai 
buvo pareikštas nepasitenkinimas del 
mažesnių valstybių teisių susiaurinimo 
ir daryti mėginimai tuos "susiaurinimus 
panaikinti oKol kas tokios pastangos le- 

- miamų sprendimų nėra davusios.Bet"ma
žieji”, reikia "manyti, nenurims, kol 
statutas bus "sudemokratintas"ne rytų, 
bet vakarų demokratijos prasme*0 tuo
met ir mažų tautų balsas tarptautinėje 
organizacijoj e galės būti tvirtesnis* 

Bet laukdami teisingumo iš tarptau
tinės organizacijos ir pasitikėdami 
jos. ’Išgale- tų/teisingumų mums parody..' 
ti, nepamirškime ir savo pareigos tau
tai.Ta pareiga šiuo metu yra nuolati-

kalo tarptautinėje. plotmėje*Kas gi ge
riau už mus nacius išsklaidys pasklei- 

r kad ji visomis~savo jė- stą^apie mus melų,kas geriau isdėstys 
avo moraline ir materiali^padarytų musų tautai skriaudą? Be to 
.s naujai sukurtų tautų or-mes turime būti gyvi ir parodyti, kad

esame gyvi, kad. trokštame kitokio gyve
nimo, negu kad. turi dabar likę Lietu- 

ir labai pamažu,bet bėgadc taikos
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sutaroią su buvusiais Vokietijos są
jungininkais ateis eilė taikos kon
ferencijai ir bu Vokietija. Tuomet 
neišvengiamai turės kilti ir Baltijos 
valstybių, klausimas. Dėlto jau laikas 
pagalvoti apie tai,arvmes esame tokiai 
konferencijai pasiruošę. Nepamirškime, 
kad Dievas padeda tik tiems,kurie pa
tys nesnaudžia. 0 mums reikia dar 
daug padaryti,kad efektingai prisidė
tume prie teisės laimėjimo pasaulyje. 
Mūšy, galia teisės ir moralės dėsniuo
se, užtat padėkime juos apginti ne tik 
lietuvią tautos bet ir visos žmonijos 
gerovei.

Informacijos.
Švedijos vyriausybe negalint i truk

dyti Baltijos pabėgėliams icvygtį^___
Dagens Nyheter ir kai.kurie kiti šve
du laikraščiai pranešė,kad Sovietą pa
siuntinybė Stockholme buvo įteikusi 
švedą vyriausybei notą dėl kelėtos 
estą pabėgėlią,kurie mažu laiveliu 
išvyko provDaniją į Ameriką. Notoje 
buvusi reiškiama pretenzija,kad "so-; 
vietą piliečiai"be sovietą atstovybės 
žinios neturėtą būti išleidžiami iš 
Švedijos. į tai Švedijos užs.reik.min- 
ja atsakiusi,kad veikiančiais Švedi
joje įstatymais išvykimas iš Švedijos 
visiems yra laisvas. Taigi ir "sovie
tą pilieciai"gąlį ta teise pasinaudo
ti, nevaržomi iš Švedijos įstaigą pu
sės.

Laukiama inteligentą pabėgėlią bale
lės Švedijoje pagerėjimo. Ligi šiol 
pabėgėliai inteligentai,kurie negalė
jo del bet kurią priežasčią dirbti fi
zinio darbo ,gaudavo Švedijoje vadi
namą archyvinį darbą įvairiose įstai
gose. Tas darbas buvo'vienodai atly
ginamas nežiūrint pabėgėlią kvalifi
kaciją,arba tik mažai svyruodavo ties 
pragyvenimo minimumu. Dabar Dagens. 
Nyheter rašo,kad inteligentą pabėgė
lią padėtis būsianti pagerinta teisi
niu ir materialiniu atžviegiu. Būtent, 
jie pamažu gausią galimumą dirbti pa
gal savo specialybę už teisingesnį, at
lyginimą. Be to keliamas klausimas 
apie greitesnį pripažinimą jiems.pi
lietybės teisią. Kai kurioms pabėgė
lią kategorijoms,kurios lengviau gali 
būti pritaikintos Švedij o s darbo rin
koje, kaip štai:gydytojams,menininkams 
klausimas busiąs išspręstas jau atei
nantį mėn.Kiek sunkiau būsią su ju

ristais. Šiems tuo tarpu jokią paleng
vinimą nenumatoma. '

Naujos sovietą pastangos prisivilio
ti pabėgėlius is Švedijos. Stockholms- 
Tidningen praneša,kad įRvedi ją at si ą- 
sti du nauji emisarai iš Tarybą Esti
jos. Tai buvęs estą komisarą tarybos 
vicepirmininkas Nigol Andresen ir naš
lė buv. estą komisarą tarybos pirminin
ko Olga Laufistin. Jie jau lankėsi Ge- 
teborg'e ir Baras*e ir prikalbinėjo es
tus pabėgėlius,ypač artistus ir daili
ninkus grįžti į Sovietą Estiją.

Tarptautiniame moterą kongrese Luxem- 
burge paliestas Baltijos tautę, reikalas. 
Šiame kongrese svarstant pilietinią tei- 
sią klausimą IspanijojRr pasiūlius tam 
tikrą rezoliuciją prieš Franco režimą, 

Svečią moterą delegatė Marta Nordin, 
Handelst idnirigen.žini omi s,pareiškusi, 
kad žmogaus teisės turėtą būti pripa
žintos ne tik Ispanijoj J,bet ir Balti
jos valstybėse. Tą pareiškimą palaikiu
si ir Norvegijos atstovė.

Švedą laikraštis reikalauja Baltijos 
valstybėmis laisves. Svenska Dagbladet 
liepos 28d.Nr. įdėjo vedamąjį dienos 
klausimais:"Baltikėm far ej glbmmas." 
/Baltija neturi būti pamiršta*/ Straips
nio autorius Birger Ne jman, žinomas Rai
tijos tautą draugas,ryšium su Paryžiaus 
konferencija kelia Baltijos valstybią 
išlaisvinimo klausimą. Apie Baltijos 
valstybes tylima,sakoma straipsnyje. 
Ar tai reikštą,kad ją likimas jau iš
spręstas? Ar jis laikomas tokiu menku, 
kad 'randamas nediskutuotinu? Bet Balti
jos tautą klausimas esąs pasaulio są
žinės reikalas. Tikrumoj tai.esąs is- 
mėginimas demokratijos sugebėjimo įves
ti pasaulyje pastovią tvarką po pasau
linio karo sunaikinimu.11 Jei’teise ir 
teisingumas nusvertą,Baltijos tautą 
reikalas būtą savaime aiškus. Ją laisvė 
pareitą iš aukštą Atlanto chartos prin
cipą. "

Priminąs Baltijos tautą teises įvai
riais požiūriais į savarankišką gyve
nimą ir iškeldamas baisią skriaudą,da
romą dabar Baltijos tautoms,.autorius 
klausia:" Ar pasaulis nutylės Baltijos 
klausimą? Ar jis ramiai stebės,kaip 
žūsta trys mažos tautos,kurios niekuo 
nenusikalto?"."Jei pasaulio demokrati
ja nusileistą šituo klausimu,j eigų Es
tija, Latvija ir Lietuva būtą išduotos 
Rusijai,tai demokratijos dėsniams butą
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suduotas nepataisomas smūgis. Ir to
kia politika vestų prie lemtingų pasė
ką pasaulio rimčiai. Nepasakysi,kad 
"realinė politika"reikalauja paaukoti 
Baltijos valstybes. Yra tik viena tik
rai pastovi realinė politika,tai tei
sės politika. Visokia kita yra trum
paregė politika,kuri laikui bėgant 
veda prie savo pačios žlugimo. Jeigu 
dabar bus varoma nusileidimų politika 
Rusijos at žvilgiu,kaip anksčiau Vokie
tijos atžvilgiu,jei sovietams bus 
leista neteisėtai spausti kitas tau
tas, tai neišvengiamai pasireikš nau
ju įtempimu.ir naujais konfliktais." 
-Rusija turėtų suprasti- baigia auto
rius,- kad taip pat jos priespaudos 
politika turės baigtįs_ateityj e ka
tastrofa. Kadangi nežiūrint viso ko, 
yra pasaulyje morališkos jėgos,troš
kimas teisės_ir laisvės ^kurie tik lai
kinai gali būti užgniaužti,bet kurių 
nei stipriausia diktatūra negali nu
slopinti ilgesnį laikų".

Į sovietų delegacijų Paryžiuje į- 
traukti vad. sovietiškų Baltijos res- . 
publikų, uzs. reik, ministerial: is 
Tarybų Lietuvos Ratomskis, iš Tarybų 
Latvijos Kalne ir iš Tarybų Estijos 
Kruus. Spaudoje pasirodė žinių,kad 
jie būsiu ekspertais,svarstant taikos 
sutartį, šu Suomija. Tačiau iš Suomių^ 
pusės tos žinios buvo atšauktos .Prieš 
minėtų "atstovų" pasirodymų Pary
žiaus konferencijoje..Baltijos valsų 
tybių ministerial Vašingtone pareiš
kę protestų. Bene dėlto per pirmas 
tris konferencijos savaites apie so
vietiškus delegatus iš Baltijos spau
doje jokių žinių daugiau nepasirodė.

B. IŠ - LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJO?- 
_JE VE1KL0S. Informacijos Draugijos 
nariams ir lietuvių visuomenei.

1. Įstatų keitimas. Gyvenimas paro
dė, kad reikalinga ke isti Draugi j os 
įstatus. Įsisteigus Draugijos sky
riams, iškilo centrinių Draugijos 
organų reikalas. Taigi prireikė į- 
traukti į įstatus, atatinkamus nuos
tatus apie centrinius Draugijos or
ganus. Žemiau dedamas pakeistų įsta
tų projektas,kurį Draugijos skyriai 
prašomi apsvarstyti ir savo pasta'oas 
pareikšti Draugijos valdybai. Valdy
ba bus dėkinga taip pat ir pavieniems 
nariams už jų pasisakymus del čia

paduodamo projekto.
19M-6 m.sausio mėn.l2d. įsteigta lie

tuvių Draugija Švedijoje siais įstatais:
I. Draugijos tikslas ir sudėtis.
§ 1. Lietuvių Draugijos Švedijoje tiks
las yra a/ sujungti visus Švedijoje gy
venančius lietuvius į vienų šeimų,soli
darumo ir tarpusavio pagelbos pagrindais., 
b/ išlaikyti jos narių tarpe lietuvių 
tautinę ideologijų ir c,/ prisidėti prie 
tarpusavio lietuvių ir švedų tautų su
siartinimo.'

§ 2. Siekdama nurodyto 2 1 tikslo, 
Draugija plečia kultūrinę veiklų ir 
teikia savo nariams moralinę ir materi
alinę paramų.

§ 3. Draugija turi juridinio asmens 
teises,turi savo vėliavą ir antspaudų. 
Draugijos būstinė yra Stockholm© mies
tas, veikimo laikas neaprėžtas._

2 4. Draugijos nariai gali būti : 
a/ tikrieji, b/ nariai rėmėjai ir c/ 
garbės nariai.
■a/ Tikraisiais nariais gali būti 

visi lietuviai,gyvenantisj i Švedijoje, 
kurie įmoka metinį nario mokestį,vi
suotino susirinkimo nustatomą kiekvie
nų metų pradžioje. Tas mokestis gali 
būti sumokarna s ką s .pusniet i s•

b/ Nariais - rėmėjais gali būti as
menys, kurie įmoka kasmet nemažiau 10 
kronų Draugijos reikalams. Jie gali 
būti bet kurios tautybės.

c/ Garbės narius renka visuotinas 
susirinkimas iš asmenų ypatingai nu
sipelniusių Draugijai,ar savo veikla 
žymiai prisidėjusių prie Lietuvos ir 
Švedijos susiartinimo.

Pastaba. Tikrieji nariai ir nariai 
rėmėjai laikomi nuolatiniais Draugi
jos tikraisiais nariais,resp..nuola
tiniais Draugijos nariais rėmėjais, 
jeigu jie iš karto įmoka nemažiau 
100 kronų Draugijos reikalams.

§ 5. Tikruosius narius ir narius 
rėmėjus priima Draugijos valdyba.

2 6. Nustoja buvę Draugijos nariais 
tie asmenys, a/ kurie patys pareiš
kia raštu norų iš Draugijos išstoti, 
b/ kurie nesumoka laiku nario mokes
čio ir c/ kuriuos visuotinas susirin
kimas išbraukia iš narių skaičiaus 
už kenksmingų arba su Draugijos gar
be nesuderinamų veikimų.
II. Draugijos administracija ir jos

veikimas.
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v § 7. Draugijos organai yra šie: a/ riams reikalaujant,tai prezidiumas 
visuotinas susirinkimas, b/ valdyba renkamas.
ir c/ revizijos komisija. § 10. Vykdomasis Draugijos organas

§ 8. a/ Valdomasis Draugijos orga- yra valdyba.
nas yra visuotinas pilnateisių Draugijos a/ Valdybos'uždaviniai yra:
jos narių susirinkimas, ' 1/ Draugijos reikalų vedimas,

b/ Pilnateisiais Draugijos nariais 2/ visuotinų susirinkimų nutarimų 
laikomi tikrieji ir garbes nariai.Na- vykdymas, 
riai rėmėjai Draugijos administracijoj 3/ naujų narių priėmimas,v 
nedalyvayja. 4/ visuotinų susirinkimų šaukimas,

c/ Visuotinus susirinkimus šaukia 5/ sųmatos naujiems metams paren- 
valdyba savo iniciatyva arba ne rna- girnas,jos išsiuntinėjomas nariams 
žiau,kaip ketvirtai daliai tikrųjų prieš visuotinį susirinkimų ir patei- 
narių reikalaujant. Jeigu bent ketvir- kimas visuotinam susirinkimui, 
tai daliai tikrųjų narių reikalaujant, 6/ Draugijos turto valdymas,laiky- 
valdyba nešaukia visuotino susirinki- mas tvarkoje ir saugojimas.
mo,tai ta narių dalis turi reisų sa- b/ Valdybų renka visuotinas sųsirin- 
varankiškai sušaukti susirinkimų.Kvie- kimas vieneriems metams iš nemažiau 
timus į susirinkimų išsiuntinėja valdy-kaip'penkių narių - pirmininko,vice- 
ba drauge su siūloma susirinkimo dar— pirmininko,sekretoriaus,kasininko,na—• 
bų tvarka ne vėliau dviejų savaičių rio ir dviejų kandidatų. _ t
prieš susirinkimui skirtų dienų. , c/ Valdybos posėdis laikomas teise-

d/ Visuotinas susirinkimas laikomas tu,jeigu jame dalyvauja nemažiau kaip 
teisėtu,jei jame dalyvauja bent tree- trys visuotino susirinkimo rinkti val
dai! s tikrųjų narių. v dybos nariai,tame skaičiuje pirminin-

e/ Nesusirinkus kvorumui,šaukiamas kas ar vicepirmininkas.
savaitės laikotarpyje naujas visuoti- d/ Atskirų valdybos narių pareigos 
nas susirinkimas,kuris laikomas tei- yra:
sėtu,nežiūrint atvykusių narių skai- 1/ Draugijos pirmininkas atstovauja 
čiaus. ’ ’ Draugijų visoje jos civilinėje veik-

f/ Visuotino susirinkimo nutarimai loję ir teisme,
daromi paprasta balsų dauguma. Balsams 2/ sekretorius protokoluoja valdy- 
pasidalijus pusiau,sprendžia pirminiu- bos ir kai kurių visuotinų susirinki- 
ko balsas. Jeigu bent vienas tikrųjų mų posėdžius. Jis tvarko Draugijos 
narių pareikalauja slapto balsavimo, knigynų ir skaityklų ir yra Draugijos 
balsuojama slaptai. _ archivaras. Sekretorius turi teisų,

§ 9. Visuotini susirinkimai gali bū- reikalui esant,kooptuoti sau pagel
ti paprasti ir nepaprasti.

a/ Paprastas visuotinas susirinki
mas šaukiamas vienų kartų per metus 
vasario mėn. Šio susirinkimo tikslas:

1/ valdybos,revizijos komisijos ir 
kitų komisijų rinkimas ateinantiems 
metams,

2/ valdybos apyskaitos už praėjusius 
metus tvirtinimas ir

bon atskirus Draugijos narius,
3/ kasininko pareiga yra priimti 

nario mokestį ir atlikti kitus finan
sinius Draugijos reikalus ir laikyti 
tvarkoje Draugijos atskaitomybę.

3/ Draugijos sųmatos ateinantiems 
me t am s p r i ėm imas.

Pastaba. Visuotino susirinkimo pre
zidiumas renkamas iš narių tarpo. Iki 
išrenkant prezidiumų sekretoriauja 
valdybos sekretorius.

b/ Nepaprasti visuotini susirinkimai 
šaukiami pagal reikalų. Juose pirmi
ninkauja valdybos pirmininkas,protoko
lų rašo valdybos sekretorius. Jeigu 
nepaprastas susirinkimas šaukiamas na-

III. Komisijos.
§11. Draugijos’atskaitomybei kontro

liuoti visuotinas susirinkimas renka
revizijos komisijų. Revizijos komisi
ja susideda iš trijų narių,kurie pa
tys pasiskirsto pareigomis. Visuotinas 
susirinkimas išrenka be to dar du re
vizijos komisijos kandidatus,kurie 
automatiškai eina narių pareigas,jei
gu nariai jų eiti negali. Revizijos 
komisija pristato savo apyskaitų vi
suotinam susirinkimui paprast s tvarka, 
išskyrus atvejus,kada reikia neatidė
liojant informuoti Draugijos narius.
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IV. Draugijos pajamos ir turtas.
§ 12. Draugijos pajamas sudaro: a/ 

nario mokestis, b/ subsidijos, c/ au
kos, d/ pelnas iš vakarų,loterijų ir 
t.t. e/ palūkanos iš draugijos kapi
talo ir kitokios pajamos.

§ lp. Draugija turi ypatingų šelpi
mo fondų,valdomų pagal visuotino susi
rinkimo instrukcijų. Šis fondas susi
daro: a/ iš sumų ,skiriamų kasmet vi
suotino susirinkimo, b/ is aukų tam 
fondui ir c/ iŠ pajamų iš vakarų,lo
terijų ir tt.

V. Įstatų pakeitimas ir Draugijos
likvidavimas.

§ 14-, Pakeisti Draugijos įstatus ga
li tik visuotinas susirinkimas,kurio 
kvorumų turi sudaryti nemažiau pusės 
pilnateisių ’’Draugijos narių. Pareika
lauti pakeisti įstatus gali valdyba 
arba nemažiau ketvirtadalio visų pil
nateisių Draugijos narių. Pasiūlymai 
pakeisti įstatus pateikiami ne vėliau 
kaip dvi savaites prieš_visuotinų su
sirinkimą,, kuriam jie siūlomi apsvars
tyti. Nutarimai pakeisti įstatus daro
mi nemažiau p/4- visų susirinkimo da
lyvių balsų.

§ 1'5. Likviduojantis Draugi jai,vi
suotinas susirinkimas skiria vienų ar 
kelis įgaliotinius,kurių uždavinys yra 
likviduoti Draugijos turtą,. Draugijos 
grynas aktyvas visuotino susirinkimo 
nutarimu pereina vienai ar kelioms ana- 
loginėmsvdraugij ome,turinčioms tuos 
pačius uždavinius.
VI. Draugij o s skyriai.
§ 16. Vietose,kur gyvena didesnis 

lietuvių skaičius,gali būti steigiami 
Draugijos skyriai,kurie veikia pagal 
šiuos įstatus autonomiškai,kol bus su
daryta 'Draugijos centro valdyba.

Pa s i remdama šių į st at ų §14-, Draugi
jos valdyba siūlo tokį šių įstatų pa
keitimą, ir papildymą,:

§ 1 papildomas žodžiai s: Draugija 
neturi jokio politinio pobūdžio".

§ 11 papildomas taip:11 Draugi j os gar
bės reikalams spręsti visuotinas susi
rinkimas renka garbės teismą iš trijų 
narių,kurie patys pasiskirsto parei
gomis ir dviejų kandidatų. Garbės teis
mas sprendžia kilusius tarp Draugijos 
narių ginčus ir nesusipratimus, del 
kurių į jį kreipiasi bent viena gin
čo šalių,arba kuriuos jam paveda spręs

ti Draugijos valdyba. Garbės teismas 
pristato visuotinam- susirinkimui mo
tyvuotus pasiūlymus išbraukti iš na
rių skaičiaus pagal § 6, p. c.

Įvedami šie nauji §§-ai;
VII. Draug i j o s centro or ganai.
§ 17. įsisteigus daugiau,kaip vie

nam Draugijos skyriui,Stockholme šau
kiamas Draugijos skyrių atstovų suva
žiavimas, kurs išrenka centrinius Drau
gijos organus: a/ centro valdybų, b/ 
centro revizijos komisijų ir c/ vyriau
siųjų ’Draugijos garbės teismų.

§ 18. Pirmųj į Draugijos skyrių ats
tovų suvažiavimų šaukia Stockholmo 
skyriaus valdyba. į šį suvažiavimų 
skyriai deleguoja po vienų atstovų 
nuo kiekvienų penkių skyriaus narių. 
Vėliau centro valdyba gali nustatyti 
kitokį atstovavimų skyrių suvažiavi
muose •

§ 19. Skyrių atstovų suvažiavimas 
yra vyriausias valdomasis Draugijos 
organas. Jis laikomas teisėtu neparei
namai nuo atvykusių atstovų skaičiaus. 
Jis sprendžia paprasta balsų dauguma. 
Balsams pasidalijus pusiau,sprendžia 
pirmininko balsas. Jeigu bent vienas 
atstovas pareikalauja slapto balsavi
mo ,balsuoj ana slaptai.

Suvažiavimo prezidijumas renkamas 
iš^atstovų tarpo.

§ 20. Skyrių atstovų suvažiavimas 
a/ renka Draugijos centro valdybų, 
centro revizijos komisijų ir vyriau
siąjį garbės teismų;.
b/ priima p.a pažymėtų organų veikimo 
apyskaitas,duoda jiems nurodymų;
c/ keičia,reikalui esant,Draugijos 
įstatus ir
d/ sprendžia visos Draugijos likvida
vimo reikalus.

9 21. Draugijos centro valdybos už
daviniai yra šie:
a/ bendrų„Draugijos reikalų vedimas, 
siekiant 9 1 nurodyto tikslo, 
b/ atstovų suvažiavimų nutarimų vykdy- 
mas^derinant skyrių^ve'ikimų, 
c/ šių suvažiavimų šaukimas,iš anksto 
patiekiant skyriams darbų tvarkų, 
d/ sųmatos bendriems Draugijos reika- 
-lams parengimas,jos^vykdymas ir apys
kaitos atstovų suvažiavimui pateiki
mas, 
e/ bendro Draugijos turto valdymas, 
-laikymas tvarkoje ir saugojimas.

7
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§ 22, Atstovu suvažiavimas renka 

centro valdybę, vieneriems metams iš • . ____ _ _____ ,___________
trijų narių - pirmininko, sekretoriaus Švedijoje yra ne.pęr daugiausiai 
ir isdininko - ir trijų kandidatų. Cent-^is .̂ ^Pįe 400. 
ro valdybos pirmininkas atstovauja 4”’’
Draugiją visoje jos civilinėje veik
loje ir teisme. Sekretorius protoko
luoja valdybos protokolus. Kasininkas 
priima iš skyrių centro valdybos nu
statytą pajamų dalį,atlieka bendrus 
Draugijos finansinius reikalus,veda ir 
laiko tvarkoje centro valdybos atskai
tomybę.

9 2J. Centro valdybos atskaitomybei 
kontroliuoti atstovų suvažiavimas ren- gelių 
ka centro revizijos komisija J—--- «=■>
narių,kurie patys pasiskirsto -— -g- 
mis,ir dviejų kandidatų. Revizijos ko 
misija pristato atstovų suvažiavimui 
savo apyskaita,. Reikalui esant, centro 
revizijos komisija gali skirti revizi
ja, bet kurio skyriaus atskaitomybei 
patikrinti.

§ 24. Vyriausias Draugijos garbes 
teismas yra apeliacinė instancija 
skyrių garbės teismams. Be to jis 
sprendžia kilusius tarp Draugijos 
skyrių ginčus,kuriuos nepavyksta lik
viduoti centro valdybai ir parengia 
atstovų suvažiavimui pasiūlymus Drau- š.m 
gijos garbei ir visuomeniniam narių 1,10 
susidrausminimui pakelti.
Atstovų suvažiavimas renka vyriausia. 

Draugijos garbės teismų iš trijų narių, 
kurie patys pasiskirsto pareigomis,ir 
dviejų kandidatų.

VIII. Pereinamieji nuostatai.
§ 25. Kai bus išrinkti centriniai 

Draugijos organai,visur,kur įstatų 
9§ 5 ~ 15 yra minima Draugija ar Drau
gijos organai,reikės suprasti Draugijos 
atatinkamų skyrių ir jo organus,išsky
rus § 14,kuris tuomet pakeičiamas taip: 
"9 14. Pakeisti Draugijos įstatus gali 
tik skyrių atstovų suvažiavimas. Parei
kalauti pakeisti įstatus gali centro 
valdyba arba nemažiau,kaip dviejų sky
rių valdybos. Pasiūlymai pakeisti įsta-™^pabėgėliams 
tus pateikiami ne vėliau, įsaip^pnes - -
dvi savaites tam atstovų suvažiavimui, 
kuriam jie siūlomi apsvarstyti. Nuta
rimai pakeisti įstatus daromi ne ma
žiau, kaip 3/4 visų suvažiavimo dalyvių 
balsų."

Draugijos Valdyba.

2. Draugijos valdybos pareiškimas 
del nenaudėlių issisokimų. Lietu- Čtrftci -i -i f\-i o vr>n no rsar

. Bet jie jau įgarsėjo, 
ne tik tarp lietuvių,bet ir tarp sveti- ' 
rnų. įgarsėjo daugiausiai dėlto,kad jų 
tarpe atsirado nenaudėlių,nesidrovin
čių apšmeižti savo priešininkus,nors 
šie būtų padoriausi ir garbingiausi 
lietuviai. Šmeižtas iš senovės yra 
žinomas,kaip priemonė priešininkui paže
minti ar visai sulikviduoti. Bet liūd
na, kai tokia priemonė panaudojama tarp 
išblaškytų po pasaulį lietuvių pabė
gėlių. Kyla klausimas,kodėl jie neiŠ- 

iš trijų sitenka ir kuo jie negali pasidalinti, 
rsto pareigo- Paskutinį kartą tokių šmeižtų iš Šve

dijos paskleista per Amerikos "Vieny
bę". Čia kliuvo ir Draugijai,kuri is- 
pravardžiuota klerikaline už tai,kad 
ji prisiėmė laikinai eiti Balf'o Šal
pos Komiteto pareigas. Dėlto Draugijos 
valdyba rado reikalinga_reaguoti į vis 
įkyresnį šmeižtų skleidėjų įsidrųsini- 
mų- ir paskelbti visuomenes žiniai to
kį savo pareiškimų:
"Lietuvių Draugijos Švedijoje Valdyba, 
apsvarsčiusi savo posėdyje 1946m.lie
pos mėn. pO d."Vienybės" laikraščio 
- m. gegužės 31 d.numeryje paskelbto 
"Laiško ūš Švedijos - kaip kun. Kon
čius sutvarkė pabėgėlių Šelpimų?" turi
nį ir konstatavusi,

'1/ kad visas tas laiškas yra tenden
cingas, siekius visokiais būdais sukom
promituoti lietuvių visuomenės akyse 
Balf'o pirmininkų ir jo pastatytus 
šalpos darbe žmones bei organizacijas, 
kurie neina išvien su laiško autorium, 

2/ kad išvedant minėtų tendencijų, 
tame laiške panaudoti ne tik faktų su- 
tasavimai,jų iškraipymai,ne tik paly- 

. ginti nekalto pobūdžio prasimanymai, 
’bet ir negirdėti šmeižtai prieš prof. 
A.Starkų,duodantieji lietuvių tautos 
priešams progų drėbti šiam garbingam 
lietuviui karo nusikaltėlio vardą ir 
drauge mesti kaltinimus visiems lietu-

3/ kad nanasios r.-.sies siekimai su
naikinti šmeižtais savo politinius 
priešininkus ir tuo būdu nušalinti 
juos nuo vadovavimo visuomenės veik
loje ir prieš tai Švedijos lietuvių 
tarpe buvo pasireiškę ir,reikia manyti, 
kilę iš tų pačių šaltinių,pasirinkusių 
šitų neleistinų kovos metodų,kaip
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labiausiai efektyvu karo sudarytomis Antra vertus,kai kurie tautiečiai,pra- 
ęabėgėliams sąlygomis ir sukeliantį, ma- šydami pašalpos ir siųsdami Draugijai 
ziausiai baimes užtraukti ant savęs raštus ir gražindami skola,adresuoja 
teismo atsakomybę tuo metodu pasinau- Lietuviu Komitetui,0dengat.į5* iš to 
dojantiems, . kyla nemalonumų,nes Lietuvių Draugijos

ir turėdamawgalvoje,kad tokios krimi- Švedijoje raštai dingsta,o Šalpos Re
nalinio pobūdžio kovos priemonės žemina mitetas negali atsiimti gražinamos pas- 
lietuvio vardų ir meta šešėlį visai lie-kolos,jei pav.vienas iš buv.komiteto, 
tuvių tautai,sunkiai šiandien kovojau- narių atsisako pasirašyti ant pašto pri
orai už savo laisvę, v siųsto pakvitavimo pinigams atsiimti.

viešai smerkia savanaudžius politika- Rezultate pinigai reikia siųsti atgal 
nūs,silpninančius lietuvių tautos pozi- ir siuntėjui susidaro nereikalinga su- 
cijas,pagrįstas teisės ir moralės dės- gaištis. Tad reikia atsiminti,kad yra 
niais,ir kviečia lietuvių kolonijų šve- Balf’o Šalpos Komitetas Švedijoje,kuris 
dijoje prie reikalingo šiuo momentu vi- rūpinasi šalpos reikalais,ir kas turi 
suomeninio susidrausminimo,griežtai at- reikalų į Šalpos Komitetų,adresuoja 
siribojant nuo šmeižtų^skleidėjų ir raštus Bali'o įgaliotinio prof.dr.med.- 
bendro tautos reikalo žlugdytojų." A.Starkaus adresu: Vasteras gat.J / c/o

3. įstojimo į Draugijų reikalais.Tau- Fredrikson/ Stockholm. 0 Draugijai rei- 
tiečiai norį įstoti nariais į lietuvių kia siųsti laiškus Draugijos sekreto- 
Draugija Švedijoje prašomi^užpildyti ze-riaus dr.St.Petrausko adresu: Backva- 
miau paduodamų blankų ir iškirpus jį iš gen 61,Midsommarkrans,Stockholm, 
biuletenio prisiųsti 'Draugijos valdybai. 5. Lietuvišku leidinių išrašy.mo rei-

Nario mokestis Draugijos visuotino kalu."Lietuvių Draugijos Švedijoje val- 
susirinkimo yra nustatytas šešios kro- dyba turi galimumo gauti išeinančių Vo~ 
nos metams. Mokestį galima prisiųsti kietijoje ir Amerikoje laikraščių ir kny- 
drauge su pareiškimu. gų. Kas iŠ tautiečių norėtų gauti jų

į. Adresu reikalu. Draugijos valdyba pasiskaityti,malonės prisiųsti kiek ga- 
prašo taip pat visus Draugijos narius^ Ii Draugijai pinigų ir nurodymų kokius 
užpildyti čia pažymėtų blankų,/ tik iš- laikraščius ar knygas norėtų gauti pa
braukus pradžioje pareiškimų į Draugijų siskaityti.
įstoti/ ir prisiųsti valdybai,nes yra 6. Dainų rinkinio reikalu. Gyvenda- 
svarbu turėti tikrus visų narių adresus mi toli nuo savojo krašto,neturėdami 
ir žinias apie amžių ir profesijų. savos spaudos,mes pamažu pamirštame

LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE VALDYBAI.

Šiuo reiškiu norų būti priimtas nariu į Lietuvių Draugijų Švedijoje.

Pavardė.................. ............... ............ ...................................

Vardas.................. .. .....................................•...........

Gimimo motai.............................  •

Užsiėmimas / Lietuvoje /.......... .. ............................

Dabartinis adresas........... ,i'. .....*............*.............

.....................194-6 m............ .mėn d.

/ Parašas /
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savo tautos brangiausiu turtą - lietuvis-zys, T.Matas, P.Milleris,ponia E.Sa
kę, 'dainę,. Lietuviu Draugija Švedijoje mas, L.Simutis, J.Smalis> Dr.S.T.Tarno 
norėtų prisidėti prie to^turto išsaugo- šaitis, J.B.Tunila ir M. Zujus.
jimo^išleisdama bent plačiau žinomu lie- Prezidiumas: Kun. Dr. J.-B.Končius, 
tuviskų dainių rinkinėlį. Dėlto ji krei- A.A.Olis, kun.J.Balkunas, ponia M.Ko- 
piasi į tautiečius,prisimenančius lie- ličius, N.Rastenis, Dr. A.Zymontas, 
tuviškų,ypač liaudies dainų,žodžius, ponia N.M. Gugis ir A. Žilinskas.
prašydama tuos žodžius surašyti ir jai Balfo pirmininkas yra kun.Dr.J.Kon
prisiųsti. Draugija atsilygins uz tai, 
prisiųsdama jos išleista tuo keliu lie
tuvišku dainų rinkinėlį. Draugija ypa
tingai bitų dėkinga, jeigu kas is tautie^ 
šių galėtų jai prisiųsti Šaulių Sąjun
gos ar kitus anksčiau išleistus Lietu
voje dainų rinkinius,kurie praėjus rei. 
kalui paskolinusiam bus gražinti.

7. Lietuviško ženklelio reikalu. Drau
gi j o s valdyba yra sumaniusi išleisti 
lietuviškų ženklelį su sidabro vytimi 
raudoname emaliuotame dugne. Toks ženk-
lelis Draugijos nariams ir kiekvienam 
lietuviui išeivijoje yra reikšmingas 
simbolis jo priklausomybės lietuvių tau
tai ir valstybei. Dėlto Draugijos vai-- 
dyba tikisi,kad Švedijoje prisiglaudę 
lietuviaivtų jos sumanymų parems. 0 pa
remti reiškia ženklelį užsisakyti,pri- 
siunciant už kiekvienų užsakomų ženkle
lį po penkias kronas. Užsakymus ir pini
gus prašoma siųsti Draugijos iždininko, 
inž.D.Mališkos adresu: Flemingsgat.Sj, 
Stockholm.

C. Iš Balfo veiklos Švedijoje.

1. Kas yra Balf as? Daugelis pabėgė
lių dar iki šiol nežino, kas yra jų gera
darys Balf as. Balf u sutrumpintai va
dinamas Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Fondas / angį. United Lithuanian Relief 
Fond of America,Inc./,kuri s šelpia Lie
tuvos pabėgėlius visame pasaulyje. Fon
das labai daug yra padėjęs ir į Švedi- 
jų patekusiems lietuviams.

vNuo 1944 m. rudens iki 1946 m. balan
džio mėn, Balfo siunčiamus pinigus bei 
rubus pabėgėliams skirstė Lietuvių Ko
mitetas Stockholme. Vadinasi visi,kas 
yra gavęs pašalpų,stipend!jų ar rūbus v 
iš Lietuvių Komiteto,yra juos gavęs iš 
Balfo. Kas gi yra tie pabėgėlių gera
dariai, kurie sudaro Balfo vadovybę ir 
deda milžiniškas pastangas, kad sumažin
tų nelaimingų pabėgėlių sunkių dalių. 
Štai jie:

Direktoriai: Kun.Ign. Albis,J. Bace
vičius, F.Bagočius, S.Gegužis, A.F.Knei-

cius,kuris visų savo energijų ir šir
dį yra paskyrus pabėgėlių sąlpos dar
bui. Kad geriau pažintų pabėgėlių var- 

■ gus,jis lankėsi Europoj pabėgėlių sto
vyklose; vasario mėn.27 d.buvo atsi
lankęs ir Stockholme. Susipažinus su 

.luietuvių pabėgėlių būkle Europoj, jis 
vėl grįžta į Amerikų,kad dar didesniu 
efektyvumu tęstų savo didelį darbų.

Balfo adresas:
United Lithuanian Relief Fond of
America,
19 West, 4-4- th Street, Room 510 

New - York 18, N.Y., U.S.A.

2. žodis lietuviams pabėgėliams 
Švedijoj o.

Tautiečiai,

Nuo 1944 m. rudens Lietuvos pabėgė
lių Švedijoje šalpos reikalui pinigai 
yra gaunami iš BendrojovAmerikos Lie
tuvių Fondo /Balf/. Is_šių sumų pašal
pas pabėgėliams skirstė Lietuvių Ko
mitetas Stockholme,Švedų Raudonajam 
Kryžiui prižiūrint.

Lietuvių Komitetas nepalaikęs nuo
latinio ryšio su Balf1u ir nesilaikęs 
instrukcijų bei nustatytos sųmatos^ 
neteko Balf1 o pasitikėjimo ir nuo s.m. 
kovo mėn.21 d. Balfo telegrama komite
tui buvo atimta teisė skirstyti išw 
Amerikos gaunamus pinigus. Toliau š.m. 
kovo mėn. 2/ d. laiškais Balfo Val
dyba paskyrė savo įgaliotiniu Švedi
joje nuo s.m.balandžio mėn.l d. Dr. 
A.Starkųkuris yra atsakingas prieš 
Balfų ūz pašalpos fondų administra
vimų ir jų naudojimo tikslumų. Tos 
pačios dienos laišku /kovo men.2 f d./ 
Lietuvių Komitetas buvo paragintas 
kasų ir dokumentus liečiančius Balf’ę 
tuoj perduoti naujam įgaliotiniui. 
Lietuvių Komitetas nepaklausė Balf’o 
ir nepaisydamas Balfo Valdybos drau
dimo, toliau tęsė pinigų mokėjimų,
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į vargą, patekusiu tautirciu atžvilgiu. 
Jie renka pinigus,rūbus,siunčia maisto 
pakistus, įsūnija -našlaičius,padeda pini 
gaiš norintiems emigruoti. Visame dar
be be galo daug širdies ir pasišventi
mo. Tai milžiniškas ir šventas darbas.

į. Atsiųstu iš Amerikos rūbų, reikalu. 
Dar yra like žiemą, is Amerikos atsiąs- 
•tą rūbą. Jei kas norėtą ją gauti,pra

šu šome parašyti,ko ir kiek reikia. Yra 
švarką,paltą,moterišką ir vaiką rūbą. 
Rublį reikalais kreiptis į p.Zabulionį.

5.’ Geras būdas patikrinti ateitį. 
Buv. half* o stipendininkas Švedijoje 
A.Vosylius š.m. pavasarį baigė Netzlers 

pakvietė Lietuvią Draugijos Švedijoje Tekniska Institutą Goteborg'ę elektro 
Valdybą,,kuri šiuo metu tas pareigas at- technikos skyrią. Birželio mėn. 1 d.

išvyko į Braziliją,. Pries kelias^ 
dienas gautas laiškas.kuriame jis rašo: 
"Dabar būdamas Brazilijoj pažymiu,kad 
tokios rūšies diplomai čia yra aukštai 
vertinami ir darbo gavimas toj srityj 
oei pragyvenimas yra man garantuotas." 
Jis prašo toliau perduoti jo giliausią, 
padėką* Balf’o Valdybai už jam^suteiktą

tut'^budu sueidamas į konfliktą^su visu 
nuoširdumu lietuvią pabėgėlią šalpos 
reikalais besirūpinančia Amerikos lie
tuviu organizacija,kuri tiek daug yra 
ęagelbėjusi^Lietuvos pabėgėliams. Tik 
s.m. balandžio mėn. 16 d. Lietuviu Ko
mitetas perdavė įgaliotiniui kasą ir 
dalį dokumentą ir tai tik Švedą Raudo-_ 
noj o Kryžiaus įsakytas. Pagaliau rugpiu 
čio mėn, pradžioj pavyko bemaž visus p-” 
perdavimu susijusius reikalus išsiaiš
kinti.

Laikinai eiti Balf'o Šalpos Komiteto 
pareigas,kol bus išrinktas nuolatinis 
Balf'o Šalpos Komitetas,Balf1 o Valdyba 

Lietuvią Draugijos Švedijoje 

lieka,dirbdama kontakte su Balf'o įga
liotiniu.
Pagal Balf'o_instrukcijas šalpos ko

mitetas turi būti demokratiniu badu pa
čią šelpiamąją išrinktas. Jis pradeda 
eiti savo pareigas,kai Balf'o Valdyba 
patvirtina jo sudėtį. Vadinasi . šalpos 
komitetas turi.turėti ir pabėgėlią ir o v
Balf'o pasitikėjimą..Rinkimai turės įvyk- stipendiją,kuri leido jam išeiti į 
ti neužilgo ir juose pabėgėliai galės' žmones, 
išsirinkti pageidaujamos sudėties nau- ___________
ją Balf'o šalpos Komitetą.
Pagal paskutines Balf'o instrukcijas p.S. Paskiausios žinios, Jau^parengus 

pašalpos mokamos tik seniems ,ligoniams biuletenį gauta is Amerikos žinią,kad 
ir mažamečiams f 7-, p ~ z~ ' Z""1 1-4 ~ t -s -> +..h v-nm «•»•«>.
mos stipend!jos^mokslą einančiam jauni- zidentui Truman'ui 
mui .Tokią griežtą priemonią Balf'o Val-kuriame 
dyba ėmėsi dėlto,kad š.m. sąmata metą 
pradžioje beveik išnaudota,©' daugiau 
pinigą sunku gauti. Sąmatinią pinigą 
užtenka tik iki rugsėjo mėn. 1 d. Buvo 
sudaryta papildoma sąmata,bet Balf'as 
patenkino tik dalį,skirdamas iki metą 
pabaigos į> 5000* Susidaro labai sunki 
padėtis . Ypač skaudžiai tai teks pa
justi . stipendininkams, ne s daugelis ją 
neturės galimumo tąsti mokslą.
Visais Balf'o reikalais Švedijoje ga

lima kreiptis į įgaliotinį šiuo adresu: 
Prof. Dr... med. A.’ Starkus, c/o Fredriks-cijoj 1 
son,. Vasterasgat. 7 > Stockholm, arba 
į Balf'o įgaliotinio Švedijoje reikalą 
vedėją šiuo adresu:

Herr N.Zabulionis, Hdgbergsgat. 57,
Stockholm.
3• Balf'as visais galimais budais re

mia pabėgėlius. Balfas leidžia savo 
biuletenį,is kurio matyti didelis Ame
rikos lietuvią susirūpinimas pabėgėlią 
vargais ir tikrai broliškas nusiteikimas

Pagal paskutine _ _____ ,________ ________--- —,----  j.-,. —±, j ligoniams biuletenį gauta is Amerikos žinią,kad 
ir,pagal galimumą,teikia-Amerikos Lietuvią Taryba įteikusi pre- 

’ ' ' *• ' ’ ..--i.:.- p]_atu memorandumą,
3 reikalaujama ęaliuosuoti Lie

tuvą, nuo žiaurios bolševiką okupacijos 
ir sudaryti Lietuvoje tokias gyvenimo 
sąlygas,kad galėtą grįžti šimtai ^tūks
tančiu ištremtąją. Memorandume išdės
tomi bolševiką žiaurumai Lietuvoje 
ir pabrėžiama,kad neutrali^lietuvią 
tauta šiandien daugiau kenčia,negu to
kios priešą šalys, kaip Vengrij a,Rumuni
ja ar Bulgarija.
Amerikos Lietuviu Taryba, protestavo 

taip pat prieš sovietišką, Baltijos vale- 
tybią atstovavimą, Paryžiaus konferen- 

pasiąsdama atatinkamą, telegramą, 
delegacijos pirmininkui James 

F.Byrnes'ui.
U.S.A

Stockholm, 19^6 m. rugpiūčio 25 d.

Leidėjas: Lietuviu Draugija Švedijoje.
Sutvarkę Redakcine Kolegija:
Dr.P.Gražiškis, V.I.Karas,ir Girkantas
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