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Kad aktualios lietuviškosios spaudos informacijos kiek' galint greičiau pasiektų "Pragiedrulių" skaitytojus Švedijoje“, 
Lietuvių Draugijos Švedijoje (LDS) Centro Valdyba nutarė kas ’ 
menuo leisti LDS Biuletenį, kaip nemokamų "Pragiedrulių" prie
dų”, tuo noredana nors dalinai užkišti tų spragų, kuri atsira
do pasunkėjus del valiutos suvaržymų Švedijoje gauti kitur 
(Vokietijoje, J.A.V.) leidžiamus lietuviškus laikraščius.

II.
LDS Centro Valdyba prašo visus "pradiedrulių" skaity- ' 

tojus', kurie dar nesumokėjo prenumeratos, sumokėti jų kiek ga
lint greičiau, nes lėšos labai reikalingos.

■ III.
LDŠ Centro Valdyba prašo visus Švedijoje gyvenančius 

lietuvius^ kurie dar neatsiuntė kartotekai žinias apie save 
ir save šeimos narius, pagreitinti žinių prisiuntinų.

IV.
LDŠ Stockholm© Skyriaus Valdyba rengia Rugsėjo 6-sios 

minėjimų, kuris įvyks sekmadienyje, rugsėjo 11 d. 12 v. 30 min. 
S:t Birgitta Bibliotek patalpose(K. Smedjegatan 26).

Programoje: 1. Žodis 8-sios d.'proga, 2. kavute^,, 
3. Stockholmo^Skyriaus einamieji reikalai.

Visi Stockholm ir artimesniujų apylinkių lietuviai 
maloniai kvi-sc?ami atsilankyti.

V.
I'jj Centro Valdybos adresas: V. Blažys, c/o Berglund, 

Hantverkutgatan 59, <’• tr., Stockholm, tel. 53 01 56.

VI.
LDS Stockholmo Skyriaus Valdybos adresas: Iz. Mališka, 

Gullmarsvagen 29, 6 tr,, Enskedc, tol. 46 66 46. _ _ . .
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Kuriama Pasaulio Lietuvių Bendruomene

Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomene, žmogų su žmogumi, ar
timai jungia šeimos, giminystes, tautybes ryšys. Tatai ypa 
'šiai pajaučia kiekvienas atsidūręs tarp svetimųjų. Svetimoj žeme j 
kiekvienas sutiktas tautietis mielas kaip brolis„

Kad tautybes ryšys neats Įleistų, butų nuolat jaučiamas ir gy
vas,. reikia-tau-tio?ietis savo tarpe bendrauti. Tauta yra gyva tik ■: 

. nuolatiniu savo narių-bendravimu. Nulužusi medžio šaka sudžiūsta. 
Nuskintas žiedas suvysta-. Nutraukęs ryšį-su savųja tauta nugursta 
ir tautai žūsta. Tautinis bendrumas ir nuolatinis tautiečių bendre 
vimas sudaro tautines -bendruomenes, pagrindų ir turinį.

Kai tariamo Lietuvių Bendruomene,"turime 
minty ne kokių tam tikrų lietuvių įsteigtų draugijų,- klubų ar kitų 
organizacijų, bet kurios- vietoves, kurio krašto ar viso pasaulio 
visus lietuvius. Lietuvių Bendruomenei priklauso sa
vaime, be jokio pareiškimo, kiekvienas lietuvis, kuriam plaka lie
tuviška širdis, kurio gyslomis sruvena lietuviškas kraujas, kuriam 
lietuviškumas reiškiasi bude, papročiuose, lietuviškoje kilmėje. 
Draugijų sudaro norintieji jojo būti nariai, b c n "d r u o -m e n ę 
su dar o visi lietuviai* Žinoma, gali -atsirasti 

"užsispyrėlių, -kurio vengs savo pareigų bendruomenei, atsisakys so
lidarumo įnašo. Gali atsirasti suklydclįų ir netfatkrįtolių, kurie 
savo nusistatymu kenks bendruomenei, kaip yra kenkiančių Lietuvai 
ir jų išduodančių. Tokio negali būti prileidžiami bendruomenę tvar 
kyti, jos organizacijoje jie neturi balso, bet vistiek jie bendruc 
menėje pasilieka, nes del savo nusistatymo ir darbų nenustoja buvę 
lietuviai. .........................

Lietuvių Bendruomenę yra nuo t adau kai atsirado lietuvių tau
ta. Ji gali išnykti tik išnykus paskutiniam lietuviui. Tačiau lig- 
šiol Lietuvių Bendruomene neturėjo,organizacijos i Buvo palaida.- 
Teisybe, didžioji jos dalis ture jo., pačių tobulųjų’ organizacijų - ' 
Lietuvos valstybę. Šiandien, kai Lietuva okupuota., pasaulyje pa
sklydo lietuviai privalo vieningos ir. veiksmingos.savo bendruomene 
organizacijos. - . .

Pirmieji lodai šiuo reikalu buvo pralaužti 1946 m. kovo 4 d., 
vakarinėse Vokietijos zonose ir Austrijoje sudarius lietuvių temti 
nių bendruomenes organizacijų. Jį pateisino visas į jų dėtas vilti 
ir tapo pavyzdžiu bei akstinu Pasaulio'"Lietuvių Bendruomenes orgar 
nizacinpį struktūrai. Savo apylinkėmis apjungusi visus tremtinius 
suorganizavusi šimtus mokyklų su tūkstančiais mokinių, rėmusi ir 
globojusį. t,autincs kultūros ugdymų, Lietuvių Tremtinių Bendruomene 
organizacija yra padariusi didelį darbų Lietuvai ir lietuvybei. 
Tai buvo, graži užuomazga. ■ '' ■ '

Šiandien yra žengiamas tolimesnis žingsnis įviso Pa
saulio Lietu v. ių Bendruomenes v i -e n i r 
gų organizacijų. Tai istorines reikšmes žingsnis. 
Kai.kam senosios išeivijos jis atrodo naujas ir todėl gali kelti' 
s'uprtnrt'cmo santurumo ir not abejojimo.' Teesie, leista, visiems abe
jingiems iens ir abe jo jcnticmssic“ts čia priminti Izraelio tautines* 
bendruomenes organizacinis pavyzdys. Ištisus tūkstančius metų ben
druomenes^ organizacija įgalino Izraelio tautų išsilaikyti be savor 
valstybes. Mos tegalino ir privalomo pasekti šiuo amžių išbandytu 
ir užgirtu pavyzdžiu* - - . . ; ' .

Yra nuogustaujančių, kad PLB organizacija-prarysianti veikiar 
.šias lietuvių išeivių’draugijas” Baime be mažiausio pagrindo. PLB 
organizacija ateina ne esamos tvarkos ir esamų draugijų keisti, 
griauti ar naikinti, bet tik jų veiklos paremti, papildyti ir ap
vainikuoti visų lietu vi "ų o.r g a n i-z a c i j a*

Yra nuogųstaujan'Čių, kad" kai kuriuos kraštuos PLB organizaci
jai kažin" ar oficialiai busiu leistaiveikti. .Gali.kai kur pasitai
kyti tokių -totalistinių kėslų. Tačiau 1946 m. gruodžio 10-d. Jung
tinių Tautų Visumos Susirinkimo paskelbtoji Visuotine Žmogaus Tei
sių Deklaracija laiduoja kiekvienam Žmogui tautybes teisę (15 str. 
Yra.tad.pagrindo laukti, kad valstybes - Jungtinių Tautų Organiza
cijos nariai - savo pripažintusias pagrindines,-žmogaus.-teises geri 

v. neš tik veiksmingas tų teisių "gerbimas Sudaro pasaulio Laisvos, 
Teisingumo ir Taikos pagrindų.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenes-sdhtvaikoje organizacijos svo
rio centras paliekamas atskirų kraštų-lietuvių bendruomenėse. Tu
lane krašte bendruomene turi skirtingas sulytas, todėl daug san- ' 
tvarkos dalykų paliekama krašto organizacijos statutui. Tatai įga
lins kiekvieno-krašto bendruomenę prisitaikyti prie vietos sųlygų 
ir suteiks jai. savarankumo bei lankstumo.

1 1941 n.' birželio 14 d. masinėmis deportacijomis Sovietų Sųjun- 
ga pradėjo Lietuvių Tautos boatodairinį’naikinimų. Toji diena“ yra 
nuolat gyva kiekvieno lietuvio seponeje, kaip skausmo ir susikau
pimo diena. Šiandien, Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
paskelbus Lietuvių Chartų ir Laikinuosius Pasaulio Lietuvių Ben- ' 
druonenes Santvarkos, nuostatus, birželio 14-ji įgauna naujos pras
mes. Ji tampa Lietuvių Tautos išsilaikymo ir išsilaisvinimo kovų 
ir siekimų didžiosios vilties paskelbimo diena.

Lietuvių Čhartos paskelbimu ir laikinosios PLB santvarkos nu
statymu yra tartas naujas žodis viso pasaulio lietuviams. Netru
kus pradeda veikti Vyriausiasis PLB Organizacinis Komitetas ir 
PLB organizaciniai komitetai atskiriems kraštams. Reikia’tik pa- • 
lankutio, noro^ valios ir pasiryžimo visų dorųjų lietuvių“, be skir
tumo lyties, amžiaus-, verslo^ religinių ir politinių pažiūrų, ir 
suklestės Lietuvių Tautos gyvastingumas iš naujo, kai kiekvienas 
lietuvis pajaus, jog "Lietuviais esame mos'gimęlietuviais turi
me ir but", ("žiburiai" 5$ hr. iš 'š-. m.- liepos 2d.)

Laikinieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenes,

Santvarkos Nuostatai

■ Vykdydamas Lietuvių Chartų, Vyriausiasis. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, pasirėmus Jungtinių Tautų Organizacijos Visumos Susi
rinkimo paskelbtųjų Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija,- nustatė 
šių laikinųjų Pasaulio Lietuvių'Bendruomenes santvarkų:

I.

Pasaulio' Lietuvių Bendruomenes Vietos Organizacija

la-Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Apylinke

1. Kiekvienoje pasaulio vietoje’, kur yra bent-dešimt lietuvių, 
yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Apylinke.

Prireikus krašto valdyba gali leisti sudaryti apylinkę ir ma
žesniam lietuvių skaičiui ' ■

Apylinkes ribas nustato krašto valdyba.

2. Apylinkes reikalus sprendžia apylinkes susirinkimas.. Jis:
a. renka apylinkes valdybų ir.'apylinkes kontroles komisijų*
b. taria apylinkes veiklos planų,
c j .tvirtina metinę apylinkes sąmatų ir apylinkes kontroles-ko

misijos patikrintų sąmatos vykdymo apyskaitų",
d. taria įmokas savo apylinkes reikalams,
e. taria kitus PLB krašto organizacijos statuto pavestus arba

aukštesniųjų PLB- organų ar susirinkimo pilnateisių dalyvių 
pasiūlytus . klausimus. ■ •

Apylinkes susirinkimas kviečiamas bent kartų per metus. Apy
linkes valdyba gali kviesti apylinkes susirinkimų kiekvienu metu. 
Ketvirtadaliui apylinkės pilnateisių lietuvių arba apylinkes kon
troles komisijai raštu pasiūlius ir'svarstytinus dalykus nurodžius 
apylinkes vuldyLaturi sukviesti apylinkes susirinkimų ne vėliau 
kaip per dvi savaites siūlymų gavus. ' .u .

4. Susirinkimų kviesdama apylinkes“valdyba bent prieš tris;die
nas praneša apylinkes pilnateisiams lietuviams susirinkimo laikui 
vietų, darbų tvarkų ir 5 str. taisykles.
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* ■

'• -įi Susirinkimas įvyksta.: dalyvaujant ne magiau.kaip pusei pil< 
neteisių apylinkes lietuvių. ;

Kviečiamu laiku reikalingam skaičiui ne sus ir inkus', p'O valandos 
susirinkimas įvyksta nežiūrint pilnateisių dalyvių kiekio', bet jis 
tegali,tartį tuos dalykus, kurie buvo pažymėti susirinkimo kvietine.

Susirinkimų •pradeda apylinkes valdybos, pirmininkas arba jo 
pavestas.

"Susirinkimui vadovauja'susirinkimo išsirinktas, pirmininkas,
• .f .. .. ■

7Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pirmininkas pa- 
“sikvicČia sekretorių..

Protokolų pasirašo susirinkimo pirmininkas.ir sekretorius.

-Š, Susirinkimas taria paprasta pilnateisių dalyvių balsų dau
guma. PLB krašto organizacijos statutas atskiriems'klausimams galį 

’ numatyti kvalifikuotų suširinkino balsų daugumų.

9. Pilnateisis susirinkimo dalyvis yra kiekvienas apylinkes 
lietuvis-ne jaunesnis.kaip 1$ metų. . '

10, Ir turįs IŠ metų apylinkes lietuvis nėra pilnateisis, jei
gu jis: . . ‘ . -. • '

a. kenkia Lietuvių Tautui, ' .
.. b., priešingas Lietuvos nepriklausomybei',

c. pritariu bolševikinei ar kitokiai Lietuvos okupacijai.

11, Kas pagal 10 str, nėra pilnateisis lietuvis,., hustato kraš
to valdyba. Ji gali tatai pavesti apygardos valdybai.

12, Krašto valdybos pripažintas nepilnateisiu lietuvis, PLB 
krašto organizacijos statuto nustatyta tvarka,- gali .skųstis garbes 
teismui.
" ■ Garbes- teismo sprendimas galutinis.

1J. Pripažintom nepilnateisiu lietuviui teisių grųžinimo tvar
kų nustato, PLB krašto organizacijos statutas.

„14. PLB apylinkei vadovauti'yra'apylinkes"valdyba. Ji:
a. 'vykdo apylinkes susirinkimo nutarimus, .
b. organizuoja lietuvių auklėjimo ir švietimo įstaigas ir rū

pinasi. jas išlaikyti, ,. ,
c. rūpinasi apylinkes kultūrine ir socialine veikla,
d. moraliai ir materialiai remia' lietuvius nelaimes atvejais",
o. rūpinasi lietuvių Vardo .orumui • ’

,.f, renka tautinio.solidarumo įnašus, . "
g. atstovauja lietuviams-vietos valdžios ir privatinėse įstai

gose,
h. tvarko apylinkes'lietuvių-kartotekų,

... ' i. parengia ir patbikia apylinkes susirinkimui tvirtinti apy-
«' linkės sųnatų ir kontroles komisijos patikrintų sųnatos

. ? ■■ vykdymo apyskaitų, ■ •. . ’ ...
k. atlieka kitus šių nuostatų,,PLB krašto ę'rganizaci jos sta

tuto arba aukštesniųjų PLB organų pavestus uždavinius.

15. Apylinkes: valdybų sudaro ne mažiau kaip.trys nariai: pir-
mininkds'š iždininkas ir sekretorius., ......

16. Apylinkes valdyba renkama vieneriems metams. ...

17. Apylinkes valdybos nariui mirus ar del kitų priežasčių nu-' 
stojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina per valdybos narių rin
kimus daugiausia iš eiles balsų gavęs kandidatas.

IŠ. Bsant mažiau kaip 20 pilnateisių lietuvių apylinkes susi
rinkinas gali nutarti vietojo apylinkes valdybos rinkti apylinkes 
seniūnų
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19. Apylinkę,, likvidavus,.jos turtas ii1 dokumentai perduoda-
daili krašto valdybai. v- ■ . ■ . .•;.į?

• : '■ " .* ‘ 1 •••' .. ‘

' . * ■ Pasaulio'Lietuvių Bendruomenes apygarda ' -

20. Krašto valdyba gali .apylinkes, grupuoti į apygardas.
I. I * ■ K .

• „ . 21. Apygardos.reikalams tvarkyti yra apygardos suvažiavimas 
ir apygardos valdyba.' ,

22. 'Apygardos suvažiavimų sudaro apylinkių valdybų 'pirminin
kai, ir soniųnai. Jis: :

a. taria apygardos reikalus,
. - .b. renka apygardos valdybų ir apygardos kontroles komisijų.

23. Apygardos Valdybų sudaro ne mušiau kaip trys nųrlai:pir
mininkas^ iždininkas ir sekretorius. Ji: -•

a. prižiūri, derina ir skatina apylinkių veiklų,
b. atstovauja'-apygardos Lietuviams vietos-valdžios ir pri

vatinėse įstaigose,
■_ c. parengia ir pateikia krašto valdybai tvirtinti apygardos 

sąmatų ir kontroles komisijos patikrintų sąmatos vykdymo 
apyskaitų.

24. Apygardos valdybos nariui mirus-6r ;d,ęl kitų priežasčių 
nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeinajper valdybos'narių 
rinkimus daugiausia is eiles balsų gavęs kandidatas.’ - '

25. Apygardos valdybos kadencijos laikų, sudėtį, 'posddžiavi- 
mo boi nutarimų darymo tvarkų ir jos narių kompetencijų bei parei
gas nustato PLB krašto organizacijos statutas.

26. Apygardų likvidavus, jos turtas ir dokumentai perduoda
mi krašto valdybai. '■

3. Pasaulio Lietuvių Bendruomenes krašto -taryba
27. Vyriausias' PLB reikalų tvarkytojas kiekviename krašto

... yra krašto taryba. -Ji: •
a. nustato PLB krašto organizacijos statutų,
b. renka krašto lietuvių atstovus • į Pasaulio Lietuvių Sei

mų, '
c. renka krašto valdybų ir krašto kontroles komisijų,
d. nustato krašto valdybos, būstinę,
e. .nustato,krašto lietuviams tautinio solidarumo įnašo nor

mų, '
f. tvirtina krašto valdybos sąmatų ir krašto kontroles ko-

• . misijos patikrintų sąmatos vykdymo apyskaitų,
g. taria kitus Pasaulio' Lietuvių Vyriausios Vąldyb’osį kraš

to valdybos, krašto kontroles komisijos ar tarybos narių 
siūlymus. .

2Š. Krašto tarybų sudaro krašto pilnateisių lietuvių tiesio
giniu ir slaptu balsavimų dvejiems metams rinkti nariai.

Krašto tarybos narių negali buti.mažiau kaip devyni.

29. Krašto tarybos nariu gali būti kiekvienas pilnateisis
lietuvis ne’jaunesnis kaip 21 notų. . > .

30. Krašto taryba paprastosios sesijos šaukiama kartų per
metus. - - - ‘ ■ į

Krašto Valdybai nutarus arbU-1/4 krašto tarybos narių ras- 
' tu pasiūlius ir, svarstytinus dalykus nurodžius, krašto taryba

. šaukiama nepaprastosios'-se'sijosų ■ -■
31. Krašto tarybos sudėtį, jos narių rinkimo tvarkų,, jos

, prezidiumo narių skaičių, jų pareigas ir jų rinkimo tvarkų, tory-
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bos sesijos šaukomo ir tarybos7 posodžįavirio tvarką nustato PLB 
krašto organizacijos statutas.

Pasaulio Lietuvių, Bendruomenes krašto valdyba

■ 32.Kiekviename krašto,PLB veiklai organizuoti ir vadovauti
yra krašto valdyba. Ji:

•a.: prižiūri ir instruktuoja, apylinkių ir apygardų veiklų, 
.b.'rūpinasi lietuvybe- ir lietuvių vardo orumu, -
c. rūpinasi švietimo ir kultūros reikalais,
d. atstovauja lietuviams krašto valdžios ir;privatinėse įstai

sosc,. . .. , .... ■. ;; ...', .
o. rūpinasi PLB lesomis ir organizuoja aukų rinkimo vajus,
f. tvarko krašto .lietuvių kartotekų,:
g. tvirtina apygardų sunitas ir sąmatų,vykdymo apyskaitas,
h. palaiko ryšius su kitomis tautomis, .. •

• -i. pabengia ir pateikia krašto tarybai tvirtinti sav.o sąmatas
ir jų vykdymo apyskaitas,

k. vykdo krašto tarybos nutarimus',
l. vykdo kitus šių nuostatų, PLB krašto organizacijos statu

to ar Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos pavestus 
uždavinius.'

33. Krašto valdybų sudaro ne mažiau kaip trys nariai: pirmi
ninkas, iždininkas ir sekretorius.

34.. Krašto valdybos nariu gali' būti kiekvienas pilnateisis
krašto lietuvis ne.jaunesnis kaip'21 -notų. • ■

' 35* Krašto valdybos 'nariui mirus 'ardei kitų priožasŠių nusto
jus-būti valdybos nariu, jo vieton įeina per.krašto, valdybos narių 
rinkimus daugiausia iš eiles balsų gavęs kandidatas.

36.. Krašto valdybos sudėtį, kadencijos laikų, posėdžiavimo bej 
nutar-inų'darymo tvarkų ir jos narių kompetenci jų bei pareigas nu
stato PLB krašto organizacijos statutas.

37. Likvidavus PLB krašto organizacijų', jos : turtas ir dokumen
tai perduodami Pasaulio Lietuvių Vyriausiajai Valdybai.

5. Pasaulio Lietuvių Bendruomenes

" ' ■' Krašto organizacijos kontrole-

3$. Apylinkes, apygardos,- krašto valdybos ir. kitų PLB krašto 
įstaigų kasai, turtui"ir atsiskaitymui prižiūrėti bei tikrinti yra 
apylinkes, apygardos ir krašto kontroles komisijos.

39. Kontroles komisijos sudėtį, kadencijos laikų, ir darbo 
tvarkų niistato PLB krašto organizacijos statutas. . :i.' ... . .

6, Pasaulio Lietuvių Bendruomenes garbes teismas

tyO. Lietuvių tarpusavio nesusipratimams spręsti kiekviename 
krašte yra PLB garbes teismas.

^1., Garbes teismo santvarkų,. kompetencijų ir teisenų nustto 
PLB krašto organizacijos statutas. ’.
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• -fe
ll. ’. • >;' .

Pasaulio Lietuvių’Bendruomenes Centro Organizacija
7» Pasaulio Lietuvių. Seimas

42. Vyriausias Pasaulio Lietuvių Bendruomenes reikalų spren
dėjas yra Pasaulio Lietuvių Seimas. Jis:-

ia, nustato Pasaulio Lietuvių Bendruomenei konstitucijų,
b. priimu Pasaulio Lietuvių Bendruomenes centro organizaci

jos statutų,
c. priima PLB Kultūros Fondo statutų,
d. renka Pasaulio Lietuvių Vyriausiųjų Vaidybų ir Vyriausių-

I jų Kontroles Komisijų, - t ■ '
e. nustato PLB veiklai bendrusias gaires,
f. priima Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos veiklos

apyskaitų, '
g. taria kitus Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos ,

Vyriausiosios Kontroles Komisijos, seimo narių ar kurios 
krašto valdybos-siūlymus. .... . ''

4?» Pasaulio Lietuvių Seimų-’sudaro PLB. kraštų tarybų rinkti 
atstovai. ‘

Atstovų rinkimo tvarkų nustato PLB krašto organizacijos sta
tutas.

44. Krašto taryba nuo vieno pilno ar nepilno 1000 lietuvių 
renka 1 atstovų, nito tolimesnių 2000 lietuvių arba ne. mažesnio 
kaip 1500 likučio renka antrų atstovų, nuo tolimesnių į000 lie
tuvių arba ne mažesnio kaip 25.00 liktu?io renka trečių atstovų, 
.nuo tolimesnių 4-000 lietuvių arba ne mažesnio kaip 3500 -likučio

, ’ renka ketvirtų atstovų ir nuo kiekvienų-tolimesnių 50°0 lietu
vių arba ne mažesnio kaip. 4500 likučio renka dar po vienų at
stovų. ■\

45. Rinkdama du ar daugiau atstovų krašto taryba laikosi 
proporcines rinkimų tvarkos,

46. ' Atstovai"į Pasaulio' Lietuvių Seinų renkami ketvertams,
metams. . ’. ■

Atstovui kadencijos metu mirus ar del kitų priežasčių nu
stojus atstovu būti, krašto taryba likusiajam kadencijos laikui 
renka naujų atstovų.; ..ii-.:.,

47» Atstovu galį būti.kiekvienas.pilnatpisis lietuvis.ne 
jaunesnis kaip 21 metų. , . ,

’M. Pasaulio Lietuvių seimų sesijos šaukia Pasaulio Lietu
vių Vyriausiosios'Valdybos pirmininkas.

Paprastosios sesijos Pasaulio Lietuviu Seimas šaukiamas 
kartų per dvejus motus. ■’

Pasaulio Lietuvių Vyriausiajai Valdybai nutarus arba 1/5 
seimo narių pasiūlius, Pasaulio Lietuvių Seimas šaukiamas ne
paprastosios sesijos.

49. Pasaulio Lietuvių Seimo sesija įvyksta susirinkus ne 
mažiau kaip 1/3 Pasaulio Lietuvių Seimo.narių.

50. Pasaulio Lietuvių Seimo sesijos Šaukimo tvarkų, jo 
prezidiumo narių'skaičių, jų pareigas bei rįnkmo ’ tvarkų J ir 
Pasaulio Lietuvių Seimo posėdžiavimo tvarkų nustato PLB' centro 
organizacijos statutas.

6. Pasaulio Lietuvių, Vyriausioji Valdyba

51. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei atstovauti, jos veiklai' 
instruktuoti, koordinuoti, skatinti ir plėsti yra Pasaulio Lie
tuvių Vyriausioji Valdvba. Ji:
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a. vykdo Pasaulio Lietuvių Šeirio nuitirimus,_
b. siūlo priemonių kraštų valdyboms lietuvybei ugdyti,
c. informuojąs! ir informuoja kraštų valdybas apie lietuvių 

padėtį,d. pateikia Pasaulio Lietuvių Šeiriui pranešinu apie pasaulio 
lietuvių kultūrinę' ir socialinę padėtį, - ■

c, organizuoja priemonių Lietuvių Tautai nelaimėse padėti,
f. tvarko pasaulio lietuvių kartotekų,
g. nustato PLB ženklų, __
h. nustato PLB garbes žyminį ir jo suteikimo tvaikų, ,
i. tvirtina PLB Kultūros Fondo sąmatų ir sąmatos vykdymo

apyskaitų, ’
k. palaiko santykius su kitomis tautomis, ■ ■_ _ ,
l. atlieka kitus šių-nuostatų, PLB centro organizacijos s ta— 

tuto ar Pasaulio Lietuvių Seimo pavestus uždavinius,.
52. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos nariu .gali būti 

kiekvienas ne jaunesnis kaip 21 metų pilnateisis lietuvis.
53. Pasaulio Lietuvių Seimui absoliutine visų sesijos atstovų 

balsų dauguma pareiškus nepasitiko jirių Pasaulio Lietuvių Vyriau
siajai Valdybai ar kuriom jos nariui, nepasitikėjimų pareikštasis 
atsistatydina. ■ • "

54. Pasaulio Lietuvių Vyriausio ji Valdyba atsistatydina nau
jam Pasaulio Lietuvių Seimui susirinkus.

55. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos nariui mirus ar
del kitų priežasčių nustojus būti neriu, jo vibton iki artimiau
sios Pasaulio Lietuvių Seimo sesijos įeina'per Pasaulio Lietuvių 
Vyriausiosios Valdybos narių rinkimus daugiausia iš eiles balsų' 
gavęs kandidatas. .

56. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos sudėtį, posėdžia
vimo bei nutarimų darymo tvarkų, jos narių-kompetencijų bei pa
reigas', jai ar atskiriems jos nariams nepasitikėjimo reiškimo 
tvarkų nustato PLB centro organizacijos statutas.., .

9* Pasaulio Lietuvių Vyriausioji Kontroles Komisija
57. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos ir kitų PLB cen

tro įstaigų turtui ir atsiskaitymui prižiūrėti ir tikrinti yrą. 
Pasaulio Lietuvių Vyriausioji Kontroles Komisija.

56. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Kontroles Komisijos sudė
tį ir darbo tvarkų nustato PLB'centro organįzacijos statutas.

10. Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Kultūros Fondas
59. Tautinei kultūrai remti ir palaikyti yra PLB Kultūros 

Fondas.
Kultūros Fondas veikia Pasaulio Lietuvių Seimo nustatytu 

statutu.
60. PLB Kultūros Fondų valdo ir jo lėšomis rūpinasi Fondo 

Valdyba.
61. Kultūros Fondo lėšas sudaro:
a. 25$ bendrųjų PLB lėšų,
b-, aukos, palikimai, dovanos’,
c. kitos pajamos.

62. Organizuoti kuriame krašte aukų vajų Kultūros Fondas ga
li tik PLB krašto valdybai sutikus.
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11. Pasaulio Lietuvių .Bendruomenes
» 

lėšos

" 63.
a.
b. 
c‘i

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes■lėšas sudaro: . 
tautinio solidarumo įnašai.^...
aukos, palikinai, dovanos,' 
įmokos apylinkes reikalams,' >

' d. kitos pajamos. . v-■ < ■.

64. Bendrųjų-1c Šų (63§ pp. "r.", "b",ir "d") 50$ eina PLB vietos
organizacijai, 25$ Pasaulio Lietuvių Tyriausiajai Valdybai ir 25$ 
PLB Kultūros Poniui. / ...

• Kuri dalis vietos organizacijai tenkančių lesų eina apylinkei, 
kuri apygardai įr kuri krašto valdybai - nustato .PLB krašto orga
nizacijos statutas. " . .

65. Iki Lietuva bus- išlaisvinta, 40$ bendrųjų lesų (6?§. ppi "a", 
"b” ir "d”).;'eina. į Tautos Fondų Lietuvos-laisvinimo reikalaus“,30$ 
PLB vietos organizacijai, 15$ Pasaulio Lietuvių Vyriausiajai Val
dybai ir 15$ PLB Kultūros Fondui.

12. Įvedamieji nuostatai

- 66. Iki šių nuostatų tvarka bus sudaryta Pasaulio Lietuvių Vy
riausioji Valdyba, Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
sudaro Laikinųjų Vyriausiųjų PLB Organizacinį Komitetų.

67. Iki šių nuostatų tvarka bus sudarytos PLB kraštų valdybos, 
Laikinasis Vyriausiasis PLB Organizacinis Komitetas sudaro laiki
nuosius PLB organizacinius komitetus atskiriems kraštams.

■ 6Š. Šio laikinieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenes santvarkos 
'nuostatai veiks iki Pasaulio Lietuvių Seimas nustatys Pasaulio 
'Lietuvių Bendruomenes 'Konstitucijų.

Sic laikinieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenes santvarkos nuo
statai Vyriausio jo.Lietuvos išlaisvinimo Komiteto yra priimti 
1949 m. birželio 14 d.(Protokolą? Nr.. 250).

Aukščiau paduotus laikinuosius Lietuvių Bendruomenes santvar
kos nuostatus persispausdinome iš "Žiburių" 5$ nr, iš š. m. liepos 
men. 2 d. Lietuvių Charts buvo įdėta "Pragiedrulių" 2/29 nr. ’
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Siaubingos Deportacijos

......... I. 19*4-^, m. gegužes 22 dienos trėmimai

..'.19*4-6 m. gegužes 22 d. yra viena iš tragiškiausių Lietuvos iste- 
rijoje. Gegužes 22 d. lietuvių tauta neteko viena diena daugiau kaip 
100.000 gyventojų. Ir taip eina trėmimai vienas paskui kita:

■ • ' 19*i-5 metų rugsėjo men., toliau seko 19*4-6 m. vasario 16 d. tre-
■ motų’gručjctžio lĮTd,19*4-^'h. gegužes 22 d, ir paga

liau 19*4-9 m. kovo~2*T - 2( d. ' dū ir birželio menesio trėmimai. 
ties šiais paskutiniais trėmimais ir.noris daugiau sustoti, nėr

• pirmieji yra' daugiau ar mažiau aprašyti.
Gegužes 22 d. trėmimas yra skaudesnis už visus ankstesnius trė

mimus. Jis buvo parengtas su visu bolševikiniu skrupulumu, sų.daug 
didesnių, nei 1941 metų trėmimas.

Renka žinias

19*4-6 m. kovo menesio pradžioje visuose Lietuvos valsčiuose pa
sirodė rusų karininkų, grupes. Jų skaičius svyravo tarp 10-20 vals
čiuose, o miestuose , pagal gyventojų skaičių, jų buvo daug daugiau. 
Šie karininkai kažką dirbo užsidarę nepaprastą!’slėptai, neprisileis 
darni net ir pačių patikimiausių vietinių komunistų. Buvo aišku, kad 

’ sudarinėja kažkokius sąrašus. Pasklido’ gandai, kad yra ruošiami mo-
■ bilizeoiniai plonai,, nes netrukus busiąs karas. Jie, šukele daugeliu 
entuziazmo, nes Lietuvoje nieko taip nelaukiama kaip karo. Pasibai
sėtina tu.i būti žmogaus padėtis, jei karė' ieško išsigelbėjimo. 
Greitai visi karo entuziastai turėjo nusivilti, nes visi pajuto,kad 
bolševikai ruošia naują didžiulį masinį trėmimą.

Rusų karininkai pradėjo slankioti po kaimus, apklausinedarni vi> 
tinius gyventojus, žinios buvo'renkamos apie visus gyventojus ir ne- 

. buvo galima spręsti, kurį palies vežimas. Ne vienas gyventojas nebu
vo apklaustas tiesiogiai. Apie kiekvieną žinios buvė renkamos iš jo 
kaimynų/ Svarbiausioji žinių tiekėjai buvo vietiniai užsimaskavę 
šnipai "ir stribai. Pastarieji yra suinteresuoti,' kad dažniau ir 
.daugiau išveš rą. nes rusai leidžia jiems trėmimo dienon prisigrobti 
turto. Dažnai tarka girdėti stribų pasikeltojinai: "0 kad greičiau 
tremtų, jau nebeturiu ką valgyti" ar: "Tai pr.ivalgysIne, kai trems, 
gėriau, kaip šventą dieną". Nors stribai nujaučia dieną, kada įvyks 
trėmimai, bet jie jokiu budu nesiims žmones perspėti.

Gyventojų nuotaika labai krito. Visi slankiojo kampas iš kampo. 
Viskas buvo nemiela, o darbas iš ranky, krito. Gyventojai, išgirdę 
mašinų užimą, viską metę bėgdavo į mišką slėptis. Naktim niekas ne
miegojo namie. Vieni išsikasę slėptuves miegojo pasislėpę žemose, 
kiti pas kaimynus, kuriuos jaute, kad trėmimas nepalies. Daugiausia 
.-eidavo į mišką. Naktimis vyrų, moterų ir vaikų knibždėjo pilni miš
kai. Sunku atpaso.koti šiurpus vaizdas, kada maktim_notčrys ir vaikai 

-■ lyjant sušolę tūrėjo tūnoti po medžiais. Daugelis vaikų pradėjo 
-sįrgti. padėtis .buvo, daugiau nei t^-agiška-, bet išeities nebuvo: rei
kėją slėptis,,jei nenore jai badu Sibiro mirti.

' Vergino, žmones gandais.

Bolševikai pajutę, kad žmones yra labai, sujudę, tyčiom pradėjo 
• skelbti, kad trėmimų daugiau nebebusią ir visokiais budais stengos! 
žmones suraminti, sakydami, kad gyventojus tyčiom "banditai" gąsdi- 

.. . na. Kad susilpnintų gyventojų budrumą, jie tyčiom retkarčiais vėl 
paleisdavo gandą, kad tą ir tą dieną.trėmimai.bus. Visų nervai ne
paprastai. įsitempdavo tą dieną-.'Už kiek laiko’tie patys stribai vėl 
paleisdavo gandus, kad' veš. Nuo to 'žmones, pervergdavo, pasidarė apa
tiški; kiti pradėjo galvoti: kodėl mane turi būtinai vežti. Ypač 
sunku buvo žmonoms su mažais vaikais slėptis. Daugelis gyventojų vėl 

. namie pradėjo nakvoti. Prieš- trėmimą bolševikai visus tremiamuosius 
• ■ apipiešė, išreikalaudami iš jų mokesčius, kurių suma sieke daugiau 

no 20.ŪŪO rb.~, ir jėga privertę išpirktį~valsty1b:inę paskolą. Tik po 
to tuos žmonės ištrėmė. *4-5 dienos prieš trėmimą buvo mobilizuotos
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visos mašinos, kurias mobilizavo neva kariuomenoi pervežti valyt 
niškan. Bet svarbiausias tikslas buvo noras įgąsdinti vietinius 
gyventojus, kad miškuose nesislėptų.

Baisioji diena

Atėjo baisioji trėmimo 'diena. Dar saulei nešvitus, MVD "opera
tyvines” grupes apsupo' tremiamos šeimos namus,- ir stiprus buožių 
smūgiai į duris prikėlė•išsigandusius nelaiminguosius iš lovų. į vi
dų įsiverždavo 5-10 rusų, lydimų vieno stribo. Patikrindavo, ar vi
si šeimos nariai .yra namie, perskaitydavo kažkokį raštų, kad.tas ir 
tas pilietis yra 10-Siai metų ištremiamas į Sibiru. Už kų išremia- 
na, nebuvo nurodoma. •_lštraūiar...io.sič'ms neva buvo leidžiama pasiimti 
maisto ir drabužių daugiau nei 100 kg, tašiau tikrumoje' tai pri
klausė nuo operatyvines grupes viršininko nuotaikos. Buvo atsitiki
mų, kad leido pasirinkti, kiek nori. Bet buvo ir atsitikimų, kad 
perplaudavo duonos kepalų pusiau ir leido pasiimti tik atrėžtų ke
palo pušį,’ sakydami: "Tau ir to greit neboreikes"...

Tronomo vaizdai nepaprastai baisus. Visur pilno rusų kareivių. 
Girdėti moterų ir vaikų klyksmai. Sen ir ten matytį gaisrai. Girdė
ti stiprus šaudymai, kada rusai ir stribai apšaudydavo bėgančius 
slėptis žmones. Rusam buvo duotas įsakymas šaudyti net moteris ir 
vaikus, jei tik pamatys juos bėgančius. Sužeistiesiem kai kada bu
vo suteikta pagalba ir veždavo į ligoninę, bot tai nepaprastai re
tai... Dažniausiai■sužeistiem. nebuvo, suteikta jokios pagalbos, nors 
buvo sužeistų į vidurius. Sakysim, TonkeviČius, Šlapikų kairio, Sei
rijų' valse , Alytaus apskr., mirė pakeliui neaprašomose kančiose. 
Reikia pabrėžti, kad daug žmonių, ypač tie, kurio buvo patekę į ru
sų rankas, - tyčiom bego, nors mate', kad nepabėgs, nes vilties iš
bėgti nebuvo; tašiau jie bego, nenorėdami palikti savo tėvynės ir 
norėjo mirti šia, negu mirti neapkenčiamoje rusų žemoje.

Stribų siautėjimas
Nelaimingiesiems dar besiruošiant į kelionę, iš kuries jie gal 

jau niekuomet negrįš, stribai pradėdavo turto "suvisuoneninimų"- 
daužyti langus, draskyti šventųjų paveikslus, laužyti baldus, de
ginti bites, griauti pešius. Grobddvo tiesini iš šeimininkų rankų 
daiktus, nešdami slėpti, kad kitų dienų atėję galėtų susirinkti 
tuos dalykus, kuriuos is nelaimingųjų pačiu liudniausiu jų gyveni
mo momentu buvo išplėšę stribai. Is nelainingųjų^šaipydnvos: "Ko 
verkiat - baltos meškos jus nuramins", arba: "Meškos ten išgyvena 
ir jus išgyvensite", Keikdavo ir .vis ragindavo gyventojus greičiau 
išsinešdinti, nes tuo budu daugiau turto atliktų stribams.

Kai žmones pasiruošdavo, juos veždavo jų pačių arkliais į mie
stelį; kur iš - anksto'būdavo paruoštas spygliuotom vielom aptvertas 
gardas, į kurį suvarydavo nelaiminguosius. Kartu į. miestelį išvary
davo-ir gyvulius, kurių baubimas maišėsi su moterų raudomis ir rusų 
keiksmais.

■ Gegužes 22 d. trėmimas vyko smarkiai lyjant. Nepaprastos kan
čios buvo tų motinų, kurios su vaikais šalo miške, bet dar sunkęs- 
ne padėtis buvo tų motinų, kurios su vaikais pateko į to, gardų ir 
turėjo gulti į. purvo,, išmin:'.žloto,"daugelio kojų, kartu sū vaikais 
ir laukti kitos dienos ryto. Kito, ryto, ant greitųjų buvo "sudaro
mos*' bylos. Saukdavo iš~eiles gyventojus ir versdavo pasirašytiV 
kad savo noru “išvyksta, bėgdami nuo "banditų”.

Visi, kurie sutiko"pasirašyti, - jų buvo maža, - buvo apgy
vendinti Sibire lengvesnėse sųlygose, kiti visi blogesnėse. Paskui 
atvažiuodavo mašinos, visi tremiamieji suvaromi į jas ir išvežami 
į geležinkelio stotis, kur stovėdavo jau parengtį vagonų ešelonai 
su spygliuotomis vielomis ant^vagonų langelių. Is čia išveždavo 
nelaiminguosius į svetimų kraštų bado mirčįai.

. Nesinori tikėti, kad tai įvyksta XX amžiuje. Visa tai matyda
mas, pradedi visa širdimi nekęsti vakariečių, kurie tuo laiku sė
di prie apvalių stalų su kanibalais ir svarsto įvairias žmogaus 
teisęm "ginti" r-czoliuci jas, kurie jaudinasi ir protestuoja del 
10 graikų prof sųjung'inių narių, tokių pat kaip niekšai stribai 
Lietuvoje, ir kurie nesijaudina, kada milijonai žmonių yra išžu
doma. ■ 1 '
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Su tremtiniais visą laiką yra elgiamasi labai žiauriai - paty
rios, buož-ią smūgiai lydi. juos.., Ypač žiaurumu pasižymi d'katiušod 
ir stbibų moters.. Jos okrienim puola , spardo, spiaudoiįfelaininguo- 
sius. Patys rusai stengiasi sudaryti iškilEiincą,’-SvcntiSką nuotai
kų.' ižsipuošia angliškais ir•amerikoniškais- drabužiais, vaikšto .po 
miestą ir demonstruoja. Vakare, po darbo, jiem prasideda balius.

Del-pagrobto turto iš nelaimingąją įvyksta visuomet muštynes. 
Per šias*dienas- žūsta milijonai turto,, kuri išdrabsto nuovokos.ne
turį rusai ir vietiniai išsigimėliai. Sunaikinamas turtas, kurį 
žmones per daugelį metą savo kruvinu prakaitu įgijo, krovė. Sunai
kinamos gerybes ir pusikesinana į brangiausi žmogaus turtą - gyvyb

Tūkstančiai gyvulių,, .kurio buna suvaromi Į riįosto'lius - daugu- 
mas išstimpa. Jūos išmeta netoli miestelio, ir oras buna apylinkes 
nežmoniškai užterštas. *

Išlydi himnas ir .varpai

' Išvežamąją daugelis laikosi išdidžiai. Gieda Tautos Himną ir 
■pdrtizaną dainas, pasigirsta šauksmai: vistiek musą nenugales. Ne
laiminguos ius lydi* varpai, kuriuos gal jie girdi" paskutinį kartą? 
Ir.dinsta tremianip Ji kelią posūkiuose.

■; Didesniuose mieštuose išvežimo uieną visos gatves užplūstos 
raitosios milicijos, MVD mokyklą auklėtinių ir kariuomenes. Ties

■ kiekvienu beveik namu Kmimt miestuose stovi sunkvežimis, aplink nar 
" do molynkepuriai. Girdėti motorą ir-vaiką klyksmai. Pasitaiko, kad 

žmone-f šoka iš kelinto aukšto, kad užsimuštą ar išsigelbėtą.
Daugiau.?ia buvo išvežta motorą, vaiką ir senių, viso apie 

' bpjig'Has~trcmi;ii:u ją buvo"mažažemiai ūkininkai. Pravėdus statistiką 
"ras tai kad AlySauš, Varėnos, Lazdijų apskrityse.buvo ištremta apie 
4-,.500 asmenų ir liko ik,0.00 ha nedirbamos žemes.

Išvežimo planas vistik išpildytas tik 1/3, nes daugumui pavyk 
pasislėpti. Ypač nemalonu bolševikams, kad dauguma vyrų pabėgo. 
Aišku, jie-padidino partizanų eiles.

' ^Amnestija”
Norėdami jų išvengti’,. bolševikai paskelbė "amnestiją" tiem,ku

rio pabėgo. Paskelbę amnestiją, rašinėjo išėjusiam į partizanus, 
norėdami tiesiai juos pasiekti. Vieną tokį laišką Dainavos apygar
dos organas "Laisves Varpas" 194-Š n. gruodžio men. paskelbė straip 
snyjb ’’Majoras Grišinas Laisves: Labdarys".Tai buvo Prienų-apskr.

„MGB via,i i.linko Grišino laiškas, rašytas Adomui Bartoševičiui, par- 
'tize Narsuoliui, gyv. Birštono v., kuris gegužes 22 d. pabėgo ru
sams iš nagų. Jį rusai, apie 13 kareivių, su dviem kulkosvydžiais 

' vijosi apie 4 km , Visą laiką apšaudydami visų ginklu ugnimi. Ta
šiau Bartoševičiui pavyko pabėgti ir dar tą pačią dieną, paimti 
ginklą į rankas. Jo jaunesnis brolis Jonas, 15 metų, po kurio lai
ko buvo areštuotas. Per’ jį. rusai pasiuntė Narsuoliui laišką.. Laiš
ką partizanas perdavė savo dalinio viršininkui. Pasistengsim, atpa
sakoti, kiek atsimenam, to laiško rašytinius ir minties deimančiu
kus .

"Adomas, šiandien aš sutikau Jusu broli Donas, kuris sėdi Eznc 
' TJeznas) MGB. Jis yra visas apiplyšęs ir utėlėtas ir atrodo kaip 
koks pabėgėlis. ,>.š paklausiau Jusu -brolis kodai jis taip atrodo ir 
kodėl" j is "slapstomi. Jis man stsak-o, kad bijo išvežimo iš savo 
kraštas ir kad tu randies -bandai. Apklausine jas Jusu brolis Donas sužinojau, Jus randėtos bandai, neš- bijotės išvežimo iš savo kraš
to. Tarybine Vyriausybe dovanojo tom žmonom katro buvo pasislopa 
ta diena, kada butfo išvežimas ir dabar laisviaigyvionti koki nori 
iš Lietuvos apskričiu. Duok atsakymas per savo brolis Donas iki* 
13 rugpiutis"*(pasirašė majoras Grišinas, Prienų apskr. MGB virši
ninkas). ’■ .

Šiuo laišku patys bolševikai atidengia, kas darosi Lietuvoje, 
kur "laisvini gyviona" tik beraščiai Grišįnai.

Paruošiami sąrašai

194-7 metų rudenį’per kautynes partizanam į rankąs pateko gyvas 
Lazdijų apskrities kdmpartijos sekretorius Kulakauskas Tomas, kur?
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papasdkojo, kaip vykdomi trėmimai. Patį trėmimų paruošti duoda 
■'.įsakymą Maskva. Pirmiausia valsčiuose sudaromi sąrašai tri jų na
rių. komisijos. žįnĮas ji gauna‘iŠ vietinių stribų ir šnipų. To
liau sąnašai persiunčiami.penkių a.snonų.komisijai į apskritį.;
ten peržiuro jūs"pasiunčia į Vilnių patvirtinti, gja.Sniečkus, p
.Gedvilą ir Bartašiunas tvirtina sąrašus ir prašo Maskvos priim-' 
ti netarybinį elementą~ir' duoti jam išgabenti transporto .priemo
nes; Už duotas transporto' priemones Lietuvos TŠH vyriausybe turi 
užmokėti Maskvos' vyriausybei'.'

, Paklausite, kų paliete trėmimai. Visus tuos, kuriuos liete 
0054 įsakymd,š j išleistas dar 1941 motais, plius partizanų šei
mas -ir gimines, išbėgusių į vakarus šoįmas, šeimas,.kuriose yra 
bent vienas narys nušautas, žodžiu, kiekvieną tą, kuris .gale jo 
nekęsti tarybų valdžios. -

Trėmimo epizodą? .■
Čia duosim koletą atskirų charakteringesnių atsitikimų, 

užregistruotų por išvežimus. Is Varėnos apskt., Varėnos valse, 
buvo ištremto šeima. Ją atvežus į Vilniaus stotį buvo leista iš 
vagono dviem'vyram‘ su dideliu puodu eiti vandens atnešti. Sar
gybinio lydini abu vyrai atėjo prie šulinio .su pompa. Jie apsi
metė nemokų pompuoti vandens. Supykęs rusas pasidėjo ginklų ir 
pats prade jo'pompuoti. Vienas vyras stvers puodų ir visa joga 
reže juo rusui galvon, taip,, kad šis be sąmones išsitiesė palei 
Šulinį. Abu vyrui laimingai pabėgo. Pasiekę savo namus, abu vy
rai įstojo į partizanų eiles.

■ ' Vienas asmuo, ‘taip pat iš Varėnos valsč. seniau buvęs po
licininkas, atėjus bolševikams apsimetė, bepročiu. 194$ n. trė
mė jo šeimų. Jį, kaip nenormalų mažiau saugojo, tad jom pavyko 
pabėgti ir įstoti į;portizanų eiles. Varėnos apskr. MGB virši
ninkas, grauždamas iš piktumo pirštus, sdko: "Ne jis kvailas, 
bet mes". - ‘

' Alytaus valsČ. išvežė senų mokytojų, sirgusį'širdies li- 
liga, Gavelį. Kai mokytojas turėjo lipti į mašiną, jis kreipėsi 
į rusus ir stribus ir išdrožė jiem daug karčių žodžių. Gale jis

• pabrėžo: ’’Vežkite, bet visų neišvesite. Bus kam atkeršyti". Be
lipdamas senis'apalpo. Jį įvertė į mašinų ir be sąmones nusive
žė.

Iš Rumbonių bažnytkaimio,' Alytaus .valsč. buvo ištremta se
niau areštuoto vargoninko žmona. Vargšę moterį prieš didelį smė
lėtų kalnų vare pėsčia į mašinų apie 3 km ir-nedavė nieko pasi
imti, tik.mažus vaikelius, iš kurių du turėjo ji neštis ant ran-, 

nlftį, o kit'į buvo taip pat maži. Rusai ir stribai muŠo buožėm ir 
botagais moterį, ragindami*jų greičiau eiti. ■

Tremiant -nebuvo atsižvelgta į žmogaus 'sveikatų: buvo iš
tremta žmonių, kurio jau būvo išgulėję po kelerius metus lovo
je, nekaldami iš jos. Pvz., senukas Krilavičius iš Jezno mies
telio. % ’

iš Birštono miestelio išvože žmogų, kuris'buvo jau mari
namas ir pakeliui mašinoje mirė. '

Buvo užregistruota atsitikimų, kai rusai, ...radę gimdančias 
moteris, palauke, kolei vyko gimdymas ir įsivertų į mašinų ligo
nį. ir naujagimį išsivožčlavo.

. Ypač'žiaurumu pasižinojo stribai. Pvz., Seirijų valsč. 
esančios prie gimdymo moterys prade jo prašyti,.kad paliktų bent 
kūdikį; Tačiau stribai nenorėjo klausyti,- sakydami: "Žinome, kas 
užaugęs bus". Kai mašinos sujudo važiuoti, Seirijų miestelio mo
terys vėl pradėjo prašyti, kad atduotų vaikų. Vienas rusas pa
gailėjo kūdikio ir, mašinai jau judant, jį numėtė moterim.

Alytaus, mieste du stribai atėjo areštuoti moksleivio D.”, 
kuris stvėrė kūjį ir nukirto vieną stribą. Pastvėrė jo automa
tų, tačiau jis nešovė. Tada moksleivis pradėjo b.egti,jbet rusai 
pašovė jį. Jom buvo-.iškelta-bylų, ir jis buvo nubaustas J metais 
katorgos už pasipriešinimų milicijai.

Iš Leipalingio miestelio buvo -ištremtas buvęs Neprikišu- ' 
somybes metais kumetis, vokiečių laikais gatves šlavikas Krista- 
paVičius Jonas. Jo sunui pavyko pasprukti.

Gegužes 22 d. -andai Birštono valsč. Jau prieš kelias die-
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nas jaute, kad greitu laiku turi įvykti trėmimas. Visur buvo no-? 
biįizuotos mašinos, sumobilizuoti Visų miestelių aktyvistai ir ap
ginkluoti. -Po miškelius nardė stiprus rusų kareivių daliniai. 
Didesni miškai'buvo valevii,- 'o,Punios -šilą buvo girdėti keli stip
rus susišaudymai. Frabūdę 22-d., ankstį rytų (miegoję miškelyje),, 
pajuto, kad kairio kažkas negero. Girdėti buvo šunų lojimai, -mašir 
nų užiįiaš ir nemalonus šauksmai. Suprato, -kc.d tai. šūkauja rusai. 
Atsarginį.iššliaužę į. pagirį ir apsižvalgę pamate, rūstį kareivius, 
apsupusius ir varinejanŠįus žfcones; plentu į’Balbieriškio kalnų 
sunkiai lipo ilga sunkvežimių vora. Ant Doksnes’kilo" juodi durnai. 
Medinų, Pabalių km., Brendžio: giraites ir kiton kryptim-.-buvo gir
dėti retkarčiais, stiprus susišaudymui. Veža...

Sužino truputį .apie šaudymus: pasirodo, Medinų kii.. 15 metų . 
jaunuolis Petraška bandė pabėgti, bot rusai peršovė jom abi kojas 
Pribėgęs rusas paklauso: "Ko bėgai?". Narsus berniukas atsako: 
"Begau, kad Jus mane nušautumėte ir likčiau čia Lietuvoje". Pa
balių km. bego ūkininkas Š. su šunim. Pavyko pabėgti keliems as
menims iš.Budos km. Buvo nukautų ir sužeistų apie Prenežio girai 
tę.. Suimtiėjį žmones buvo' sugabenti prie plento-Alytus - Birštone 
kur stipriai lyjant laike apsupus ilgų laikų. Kiekvienų-suaugusį 
varėsi į netoli esančių pirtelę", kur buvo sudaromos. bylos ir kur 
žmones buvo verčiami pasirašyti, kad savo noru išvyksta, bet žmo
nes atsisakę. Kada atvažiavo mašinos ir žmonos buvo į jas suvary
ti,. tada-vienas rusų karininkas užlipo ant mašinos ir nuo šoferio 
budeles pradėjo rėžti prakalbų, jog dabar žmonos gerai gyvena, 
kai bus "i i c .gerai aprūpinti ir 1.1.- Bet minia pradėjo giedoti 
tautos 1 ūmą..,'■.partizanų dainas, giesmes,. nekreipdama jokio dėmėsi 
į'rv <nreįvtų šukavimus ir ęokymus nutilti.

II. 1949 metų trėmimai

', Jau visų 4o/^9 metų žiemų sklido gandai, kad bus vežimai, jau 
"kelis kart buvo mobilizuotos-mašinos ir vįsi "aktyvistai". Bet te 
buvo tik eilinis bolševikų triukas gyventojų budrumui susilpninti 
nes. žmones nepajėgia kelis menesius parengtyje išbūti. Pagaliau, 
kovo 24 - 27 dienomis prasidėjo .trėmimas.

tvomLnas daugiausia palieto miestus .ir miestelius., ypač 
Kauno miestų.

- Šį kartų buvo ištremta ir daųc žydų, kas šukele visojo Lietuvo 
je didelį nustebimų. ;

' Iš kainų daugiausia nukentejo tie, kuria gyvena’arčiau .Gūdijos 
nes čia rusai sutraukė daug kariuomenes ir mašinų Lietuvos gyven
tojams nepastebėjus ir nesuspėjus pasislėpti. Per Gardinu Sdpocki 
neš'plentu ta kariuomene .ir..mašinos buvo .netikėtai permesta į Lie 
tūvų. Kituose rajonuose,, kur žmones pajuto mašinas koncentruojant 
spėjo išsislapstyti.. Rusams padėtis buvo patogesne dar ir del to, 
■kad kovo menesį dar buvo daug sniego.

Ypač nukentejo Veisėjų, Kapčiamiesčio ir Lazdijų valsčiai, kur 
buvo iššluoti ištisiTair.ai. Priežastis ta, kad' Veisėjuose ir Laz 
dijuose yra labai.daug stribų, nes tuose miesteliuose stovi stip
rios rusų įgulos. Šie stribai ir sudaro tas sųlygas, kad buvo is 
čia ištremta daug daugiau negu iš.kitų valsčių. Garsus visoje 
Lietuvoje Veisėjų stribai, gyrėsi išvežę "virš plano." 20 šeimų.

Šis trėmimas trukti tris■dienas. Žmones buvo gaudomi ne tik ry
tais, bet ir dienų. Kareiviai netike,tinumams sudaryti dažnai -su
guldavo mašinose, ant. grindų taip", kad iš tolo atrodydavo, jog ma
sinos. tuščios važiuoja. Kada mašinos privažiuodavo prie numatytos 
aukos namų, kareiviai iššokdavo, ir žmones nesuspėdavo pabėgti. 
Nemaža vis dėlto pavyko pasislėpti. Sakysim, bolševikai stengėsi 
išvežti žmoneą aš; šarkelių km. Seirijų valse., bet per tris dion: 
jiems nepavyko ne vieno žmogaus pagauti.

’ Bolševikai.šį kart. išgabeno-daug žmonių, kurie patys tikrai n< 
galėjo ne galvoti, kad gali juos vežti, -kaip lygiai tai neatėjo į 
galvų nei jų kainynams.'Pvz.., Mizaras, šaulenų kn., Leipalingio 
Valse., buvo aiškaus tarybinio "nusistatymo ir neturtingas žmogus. 
Jo sūnūs tarnavo bolševikų kariuomeneje, ir tėvas juo labai-didži 
vosi, laikydamas jį pavyzdžiu kitiems. Arba, sakysim, iš Leipa
lingio dvaro kumetyno buvo ištremtos trys kumečių šeimos: Cereš-
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kifche Ele, Bukausko Š.ę-ina ir'.Sukackiene su $ mažais vaikais. i$ 
Veisėjų,,v. Ciuvonių km. buvo ištremtas Jurelionis, kuris joti 10

. notų buvo išgulėjęs, nekeldarias iš lovos. Vienas vvras, nors vi
sa papldhtc buvo" apstatyta sargybom, bandė Šokti is natines ties

' Vilaikių kairiu ir pasislėpti Cljuniskcs miške", tašiau slapukai 
'• jį nušovė.

Ešelonai stotyse išstovėjo tris dienas, kol žmones buvo gau
btini. Zriones išvežus, mašinos liko nėdemobilizuotos dar iki ba
landžio 20 dienos. Kiek vėliau paaiškėjo, kad š. -m. birželio me
nesyje vėl trėmimai buvo vykdomi, ' ' ~

. ' Per vienų mitingų, 1949 metais Seirijų miestelio mokytojom 
bolševikai aiškino, kad treninai yru daromi todėl, kad Lietuvos 
"liaudis" prašo išvežti kolchozų,santvarkos.priešus..

’Tremiamieji 'kelionėje ir tremtyje .
Per abi okupacijas Lietuvoje bolševikąi jau įvykdo'septyne

rius masinius’ gyventojų trėmimus, neskaitant nuolat besitęsian
čių kalinių trėmimo,' kurie normai ja i vykdomF kas menesį.

Nėra davinių/ kn'd trėmimai' baigtųsi. Treninai sieke kiek
vienų Lietuvos'kampelį, nors del trukumo priemonių ir ginkluo
tų pajėgų trėmimam vykdyti, jie buvo'ruošiami įvairiais laiko 
tarpais. Trėmimams dažniausiai- naudojamos amerikoniškos transpor- 
to priemones.

Amerikiečių studėbekoriat.ir lordai, būdami gana patvarus 
ir daug pranašesni už rusiškuosius zyzus, pasiekia, kad ir pur
vinais keliais, kiekvienų Lietuvos užkampį. Geležinkelio stoty
se tremiamieji pakraunami į amerikoniškuosius kėturašius vago
nus, kuriuos rusai paprastai vadina "emerikankonis'1. Jais bol
ševikų pareigūnai dažnai gąsdina- pavergtuosius: "Znaješ, Čto 
takojo amėrikanka?’?.

Trėmimai vykdomi nepaprastu žiaurumu, neaplenkiant nei nau
jagimių, nei baigiančių savo dienas senolių.

Tremiant nesireniama valstybinio saugumo sumetimais, bet 
' ■ turima■tikslas pagrindinai sunaikinti pavergtas■tautas.

Kad tremiamieji negali būti' jokie valstybes priešai, aiš
kiausiai įrodo, kad ir' tokios ištremtos šeimos, kaip Bujanaus- 
kienc. su keturiais mažais vaikais iš A, Balbieriškio kaino, 
Balbieriškio valsčiaus, Prienų apskrities, ištremti 1946 n. va
sario 16 dienų per- pirnųjį antrosios bolševikines okupacijos 

, masinį trėmimų šioje apylinkėje, Antras pavyzdys - Vitkauskie
nė' su trim mažais vaikais iš Leipalingio, kurie buvo ištremti 
tuo pačiu laiku. . •

Jei kam nors ir pavyksta del trėmimo vykdytojų "gerasir- 
' diškumo" susigriebti kiek nors maisto ar drabužių, tai'jie nu— 
buožinino neišvengia didesniuose surinkimo punktuose. Minėtų 
motinų: Bujanauskien.es ir Vitkauskienės vaikam-buvo, neleista 
pasiimti nei kojinių, nors buvo.dvidešimtį laipsnių viršijęs 
žiemos šaltis. Tik Balbieriškio gerų žmonių pastangom pavyko, 
apeinant sargybas, priduoti vaikučiam skudurų, kurie gynė juos 

■. nuo sušalimo. ' ■ ■_
Visi sugrudžiami ankštai į vagonus, užkalamos durys ir 

apraižgoni spygliuotom vielom vagonų langeliai, žiemų kelione . 
buna lengvesne, bot vasa.ru silpnesnieji užtrokšta, ir pakeliui 
iš vagonų lavonai išmetami, baugiausia išmiršta šiuo etapu kū
dikių. Pusiaukele jo-atskiriami nuo šeimų vyrai. Netoli Maskvos 
ant.vagonų durų užkalami ūžrašai, kad lietuviai vyksta sayano- 

' rifai į ....respublikų. Dąf savame krašte tremtiniai surusuoja- 
mi pagal "pavojingumo" laishį. Patiem "pa.votingiausiem" paski
riamos pačios blogiausios gyvenimo sųlygos. Visi, pasiekę jų 
ištrėmimo vietas, buvo priverst! pasirašyti, kad jie išvyko 
savanoriškai., ir ’kartu išduoti' dokumentai, nurodų jų "savano
riškų" ištrėmimų dešimčiai metų, per kuriuos, jie neturi teises 
be MVD žinios įs .paskirtos,,vietoves pasijudinti. UŽ atsisakiu
sius dėti parašus ant panašių^-bla-nkų, buvo priversti-pasirasy-

• ti kitiT : ’r~~' ' - ■ ’ . ’ ~
Neretai paskutinį kelio galų iki dviejų šimtų km tremti

niam tenka įveikti peštiem, brendant per gilų sniegų. Visi ap-
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■ gyirendinani dažniausiai pačių pasidįibtuosc lontįnjuose barakuo
se,' kuriuose reikia pakelti neįprilg-tų nusų krašto žmdnems šešias
dešimt' laipsnių šalčio. Kiekviename- barake, .talpinamą . iki šimto 
ąsmonų. Juoso. nėra-jokių-pąrtyąrų. Kitose vietovėse ištremtie ji

-■- apgyvendinami mnžosė trobelėse, kuriose talpinama po dvidešimt
asmenų. Gyvenimo, sąlygos sukurtos tokios, kad -.paskubintų ištrem-

- tųjų sunaikinimų. Tremtiniai, nuo penkiolikos iki aštuoniasdešimt 
'' Pcr-kių mėtų privalo dirbti, pačius sunkiausius fizinius darbus.

' Motor ims nedaroma jokio-.skirtumo .Jei pasitaikydavo, kad'trcniat 
.mb ji, būdavo sneščia-, tai- ji-nuo darbo nebuvo. atleidžiama, .iki gim- 

• dyno dienos, nuolat prižiūrėto jų plakama .ir raginama:; skoreij ra?
.botat.,. nosdochnoš, litovskaja sobaku.. «’f. Jokia mediciniška pri 
žiūra administracija dažniausiai nesirūpina. Laime -tiem lageriam 
kuriuose atsiranda' tremtinių,- nusimanančių medicinos klausimais.. 

Darbovietes nuo gyvenamosios vietos kartais siekia ligi 20k 
Pasitaiko atvejų, kad iš -darbo grįždami nuvargę darbininkai pūgų 
metu pasiklysta ir pasilieka amžinai miegoti siauroje, palikdami 
vaikučius, verkiančius duonos.

Darbas dažniausiai būna miškuose - miškai kert'arli ir paruo
šiami plukdyti į,.Sovietų Sąjungos 'pramones centrus. Nemaža lietu 
•vių dirba Donbaso ir Vorkutos kasyklose. Darbo sąlygos yra nopa-

■ prastai blogos. ■Vienas Lietuvos partizanas 1944 metais buvęs vo
kiečių pagautas į kariuomenę, dalyvavęs didžiuosiuose mūšiuose 
Rytprūsiuose, papuolęs Vengrijoje prūsams į nelaisvę ir ištremtas 
•į Donbaso kasyklas "turėjo progos" savu kailiu patirti Donbaso 
vergu. padėtį. Jom po metų laiko, pavyko iš. ten su aštuonidis lie
tuviais ir,dviem estais pabėgti. Jis pasakoja:

-Dirbantieji kasyklose pas■bolševikus labiau krenta, negu 
...kad musų krisdavo didžiausiuose nūs'iūoso Rytprūsių žemoj, žiūrei 
tai lynas nutruko, tai vagonėliai susidūrė-, sūtrindani keletu 
darbininkų, tai sprogdinimo užtaisas buvęs per stiprus, - pareįka-

- .u.landomas kelių gyvybių. Gaisrdi, užgriuvimai, tai leveik kasdie
niniai reiškiniai... Viską daro rusiškas apsileidimas ir never
tinimas žmogaus gyvybes.

■Darbo normos dirbantiem yra labai dideles. Jas nelŠpildžiu- 
.šieji negauna, nustatytos maisto normos, kartu sumažinamus uždar
bis. Nustatytą normą gali išpildyti tik fiziniai stiprus vyrai, 
kurie- sugeba per dieną užsidirbti vieną kg duonds.. Tie katorgi
ninkai', kurio yra išaugę bolševikines Rusijos prieglobstyje, ne
tiki r.iusų tautų žmonom, kai |io. pradeda pasakoti, kad nepriklau
somybes laikais buvo galima per' -dieną, uždirbti daugiau negu kilf 
.gramą duonos..

Atlyginimus už, darbą 200 ’- gOO rublių menesiui, už juos ga
lina nusipirkti kibirą bulvių ir~ keletą, kg duonos.

"Stovyklose vyrauja badas.’ Kai dar nebuvo panaikinta korte
lių sistemos iš bado-daug mirė vaikų ir senelių, nes jie korte
lių- ne gaudavo.- "Kas nedirba, tas nevalgo", - vyravo bolševikiš
kas posakis. Sunkiausi metai ištremtiesiem.buvo 1942 ir 1943, kr 
riais jie gaudavę dienai tik saujų miltų ar saują avižų, ką su
maišę su sniegu kepdavo ant kastuvų.

-Badas paverčią žmones visiškais gyvuliais. Kai ąnt šiukšly- 
. -nų išpildavo'administracijos pareigūnai šiukšles, kildavo pešty
nes del silkes galvos ar kaulų, kuriuos sutrynę į miltus ištrem
tieji virdavo sriubų. Neretam lageryje, kur vergavo labiau "pa
vojingieji", nuo lagerio kiemo "buvo nuskinamos ir suvalgomos vi
sos žoles.

Tremtine N. pasakoja apie badu mirusį nuo Kaišiadorių senu- 
.. ką.-Ėjusi ji iš darbo per.mišką ir išgirdusi pakeleje.kažką de

juojant. Nusigandusi ir nore jusi.bėgti, bet išgirdusi lietuviš
kai: "Eikš, vaikeli, padek,man, aš mirštu badu". Po krūmokšniai. 

... pasako ja,..pamačiusi nušlijUsį senelį, kuris- dar bandė'gelbėti s
■ vo gyvybę, raudamas drebančiom rankom .žoles. Ji nieko negalėjus, 
padėti senoliui, be ašarų.

Kita tremtine giriasi"pralobusi",■ nes pavasarį pasisodinus 
, pusantro' šimto bulvių.. Kai' jos užaugs, jį tikisi ir kitiem padė

ti. Neretai tremtines, rašydamos laiškus savo artiniesiem tėvy
nėje neprašo nei.riebalų, nei iduones -atsiųsti, o tik tai, ką 
kiaules ėda. ■

, Panaši .padėtis buvusi ir su apųirėngimU bei apavu. Is-Kaune
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ištremta "Maisto" fabriko darbininke Skundžiasi,ikad ji butų, Įgį. 

" tingiausias žmogus"pasaulyje, jei ant; savo kūno.turėtų nors vie
nus skalbinius. . ’ ' : '

Susidavė jus. tiem. drabužiam, su kuriais jie .buvo ištremti, nau
ji siuvami iš trųšįnįų-maįšų, .kurie atstoja ir skalbinius ir vir
šutinius darbo rubus. \

Nepakeliamos.. darbo •-sąlygos, badas ir epidemijos naikino lage- 
", rio .sąstatus masėm. Kiekvienų-dienų iš- prie lagerjo" durų pakabin
tų, juodų. lentų, su kr e Ida , Įrašytom vergų pavardėm, -. administracijos 
paroięųinai • pir'šTū aštrindavo katorgininkus iš^Tyvųjų tarpo.-..

“ Mirus ių jų 'lavonus ripžarstydavo 8 id po.t netoli lagerio ar dar-
•.boviotes sniege. Ankščiau pinota Bujanauskicne katorga* išlaikė 
tik šešis mėnesius. Vaikučiai pasiliko vieni, kuriuos dažnai reik
davo kitiem tremtiniam verkšlonanč-ius atitraukti nuo po langais 

‘supilto motinos kapo,-kai jie išbadėję ten prašydavo valgyti.
Gaug ištremtųjų paskęsdavo pavasarį istvinusiose upese, ruošda
mi miško medžiagų.plukdyti. t

Privilegijuotų padėtį lageriuose turi rusai.Jie yra palaiko
mi emvedistų prižiūrėtojų,’"kurie yra išimtinai rusai. Rusų yra 
"dauguma. Jie neretai susitarę" atima iš p.nbc.ltiėČių iš tėvynes 
atsiųstus pinigus ar už juos įsigytas prekes. Rusai Šitiems ap
vogimam neretai vartoja"peilius, ko kitų tautybių tremtiniai ne
turi teises■turėti.-Jie daugiausia yra kriminaliniai nusikaltė
liai, cinų per gyvenimų, kaip tikri Stalino sūnūs, be jokio mo
ralinio balasto, lietuvių ir kitų pabo.lticčių tarpusavio soli
darumas, pasiaukojimas, geraširdiškumas stebina kitų pavergtų 
tautų atstovus. Kitiem nesuprantama, kai mūsiškiai, gavę is na
mų siuntinius., dalinasi paskutiniais trupiniais, visi kartu ko
vodami su nuolat grasančio bado šmėkla. Du kartu per nonosį pa
sirodydavo darboviečių kooperatyvuose maisto, produktų. Visi 
produktai buvo išperkami per viena* dienų, po to kooperatyvai 
"stovėdavo uždaryti. Ir čia kooperatyvų vedėjai rusai palaikyda
vo savo tautiečius į padedami jiem įsigyti didesnius kiekius 
prekių.

Lietuviai nepamiršta savo laisvos ir tremtyje. Kankinami 
"tėvynes ilgesio tremtyje 19^7 n. buvo pradėję leisti laikraštė
lį: "Tėvynes Ilgesys". MVD organai leidėjus sugavo, ir" ištrėmė 
dar giliau į Sibiru.per lu tūkstančius kilometrų. Lietuviai ki
bire vieninteliai atsisako dalyvauti buvusiuose rinkimuose. Už 
tai teko apmokėti kankinimais ir kalių dienų badu.

Atila ir Noronas yra tik šašelis Stalino tiek žudir.ų apim
timi, tiek vartojamais metodais. Yra užfiksuoti trys atsitiki-, 
maį, kada MVD pareigūnai vidurnaktį apliejo benzinu ir uždega 
barakus, kuriuose, išvargę po vergiškų liekos darbų, -ilsėjosi 
po 100 "pavojingiausių" katorgininkų."Iš gaisrų pavyko išspruk
ti tik JO procentų vergų. "

Tremtiniam yra • našitnikę Sibire ir kitose vietovėse surasti 
buvusių cerkvių pėdsakus. Jose buvo .įrengta pasilinksminimo. ir 
paleistuvavimo vietos. Besilinksminantieji uz buvusio altoriaus, 
atlieka’savo gamtinius reikalus.

. Jei šiandien operuojama'ištremtųjų.skaičiais, tai 41-jų mo
tų.trėmimo skaičių .reikia mažiausiai dvidešimt .kartų padidinti.

ELTOS PASTABA ' ' ' ■

Aukščiau pateiktį pranešimai yra autentiškų^lietuviškų šal
tinių. Jie nauju šiurpumu iliustruoja sovietų užsimojimų be ato
dairos ir pagreitintai sunaikinti lietuvių tautų. ■_ .

Laisvėje gyvenantiems lietuviams.tenka, pareiga - visais au
lais ir priemonėmis Šaukti "pasauliui -apie Žmogaus ten, prie Bal
tijos juros, naikinimų, laužant "natūraliąsias -žmogaus teises, lau
žant pačios JTO paskelbtų žmogaus teisių deklaracijų.

Lietuvos laisvinimo or'ganai" kreipsis draugė "su kitais-paverg
taisiais kaimyhais del to.’vol į JTO.ir jos* narius, kreipsis į 
spaudų, į"žmogaus teises giriančius :tarptau‘tirios lygas. Jų. salsų 
gali žyniai sustiprinti visuomenes ir atskirų žmonių iniciatyva. 
Ypatingai galį būti reikšmingas balsas lietuvių užjuri-uose -
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Jungtinėse Valstybėse į Didž. Brit.nnijo jo, Australijoje, Pietų 
Amerikoje. Jų susirinkimų rezoliucijos gyvenome krašto vyriausy
bei, spaudai, radiofonams, gininiSkonš organizacijoms, įtakin
giems asmenims padės ardyti tų tylų, kuria -Sovietų Sųjunga sie
kia angaubti mirti pasmerktuosius žmonos ir tautas.

2jnerikos lietuviai atskirų kolonijų pastangas nori užbaig
ti didingu Amerikos lietuvių kongresu, kuris žada praeiti ^enkle 
protesto nrieš totalinį genocidų. Vokietijos lietuviai susikaupi
mų prie kankinamos tautos heroizmo ir protestų prieš JTO nario 
barbarybę sujungia su Rugsėjo 6-sios’švento. ' ,
(Eltos Biuletenis-C.Nr.- 7(72) ir E.Nr'.7(pO-) i§ 19^9 n* VIII- 1 d.

žinios

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo Komitetas (VLIK) 
Lieka E~u r o p o j e

"žiburiai'1 prahoSa: iš kompetentingų šaltinių patyron, kad ryšiui 
su emigracija, žmonių bei lėšų taupymu, o taip pat politinio_tik
slingumo ir konsolidacijos sumetimais VLIKo bei VT organizaciniai 
vidaus persitvarkymai visų VLUCų sudarančių grupių susitarimu sol 
minga! baigti. VLIKas bei VT ir toliau lieka Europoje. VT sudary 
iš 5 narių, kurie vadovauja penkioms pagrindinėms darbo^sritims: 
užsienių reikalams, informacijai, tautinio potencialo išlaikymui, 
finansams, krašto atstatymui. VLIKo pirmininkės sykiu eina ir VT 
pirmininko pareigas. Juo yra Kr. Dem. Partijos atstovas, likšioli 
nis ''/LIKO pirmininkas. VT nariai ir sykiu pirmininko pavaduotojai 
yra atstovai šių grupių: Valstiečių Liaudininkų Sųjungos, Social
demokratų Partijos, Lietuvių Pronto, o sekretorius - Lietuvių Tat 
tinio Sųjudžio atstovas. Sutarta praktiškaispro^sti’ ir tuos klau- 
simusj del kurių grupių nusistatymų skirtingumai yra principinio 
pobūdžio. ■.

("žiburiai" Nr. 65 (260) iš 19^9 n. rugpiuČio 20 d.)

ir Lietuvos vėliava plevėsuoja Strassburgo

Pabaltijo kraštų atstovai uoliai seka Europos Tarybos darbus
VyriausiojŪ~Lietuvoš"išlaisvinimo Komiteto ir Laikinosios Lie 

tuvių Europinio Sųjudžio Tarybos vardu Strassburgo vykstančius 
Europos Tarybos darbus seka lietuvių delegacija, vadovaujama Lie 
tuvos atstovo Paryžiuje Dr. S. Bučkio. J delegacijų, be Dr. S. Dr 
kio, dar įeina kun. Jonas Krivickus ir advokatas Balys Paramskas. 
Delegacija yra kontakte su Europos Tarybos generaliniu sokretorir 
tu, Strassburgo Europinio Sųjudžio Komitotu,Europinio Sęjudžio gc 
neraliniu sekretoriatu, įvairių delegacijų nariais ir pavergtųjų 
tautų atstovais. Delegacija palaiko glaudų kontaktų ir su spaudo: 
atstovais. Visi pavergtų’kraštų atstoyai palaiko glaudų ryšį ir 
veikia didelio solidarumo 'dvasiojo. Pavergtųjų kraštų doloįacijor 
jau turėjo tris bendrus posėdžius. Didžiosios spaudos atstovai re 
do didelį susidomėjimų pavergtųjų kraštų delegacijoms. Pavergtųjų 
kro.štų šiuo metu yra šios dele acijos: Lietuvių, Vengrų, Lenkų, 
Ukrainiečių, čekų,. Estams atstovauja Lietuvių delegacija. Visų pr 
vergtų kraštų delegacijų nusistatymas vienodas: jau dabar Europoj 
Taryba turi priimti pavergtųjų kraštų atstovus, nors kaip eksper
tus, kol tie kraštai bus išlaisvinti ir gales atsiųsti laisvai 
rinktųjų parlamentų atstovus.

Prie Lietuvos delegacijos buveines plevėsuoja Lietuvos veliav 
("žiburiai” I’r. 65 (2o0) iš 19^9 n. rugpiučio 20 d.)

Ieškomi:

1. Anele Relmerieno-Šurkaite su sunitai. Ieško Teodosija Tfa- 
kymienc-Norkute, St. Boniface Sanatorium, Winnipeg / Manitoba“, 
Canada.

2. Albinas Vaitkus,’sūnūs Juozo, ginęs 1911 n. Tauragės apsk
Ieško Eduardas Litvinas, Conpagnio Cheritionnes dos Textiles, 
So.fi, Maroco. ,
Jei kas žino kų apie paieškomus, prašome pranešti nurodytais adr.

19



20


	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0001
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0002
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0003
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0004
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0005
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0006
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0007
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0008
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0009
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0010
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0011
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0012
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0013
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0014
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0015
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0016
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0017
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0018
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0019
	C1B0002383887-1949-nr01-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0020

