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'Leidžia LDŠ Centro Valdyba '

‘ Visuotinas Amerikos L-lėtuvių Kongresas -

Š. m, lapkrįŠio 4^6 d, Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) Saukia vi' 
suotinį Amerikos, lietuvių kongresų New Yorke. Kongreso darbotvarke 

. bus įvairi ir įspūdinga. Programa buvo svarstoma'ALT Vykdomojo- Komit 
to pasitarime su. rytinių valstybių--velke jais ir kongreso rengimo ko
misijos nariais. .Ji dar bus .papyl'yta, atsižvelgiant ..į kolonijų page 
davimus. s ' - (

Kongresas šaukiamas musų .tautos didžiosios nelaimes, metu ir atž. 
mes du momentu: Lietuvių Tautos Kova už.savo nepriklausomo valstybin
gumo ir žmogaus tei.gių..atstatynų,. ir utierikieSių Protestų prieš Liet 
Vių Tautos naikinimų, prievartavimų ir niekinimų. Kongreso darbotvar
ke grindžiama tais dviem pagrindiniais siekimais. Trecias momentas 
yra - Lietuvybės ugdymas ir išlaikymas Amerikoje. Numatoma pakviesti 
Valstybes Departamento atsakingų pareigūnų ir JAV Kongreso užsienio 
reikalų komisijos atstovus nusviesti Jungtinių Amerikos Valstybių už 

. -slėnio, politikų,..ypatingai kiek tai liečia vidurio ir rytų Europų, 
ALT Vykdomasis Komitetas,-bendradarbiaudamas su Vyriausiuoju Li 

tuvos Išlaisvinimo Komitetu (VLIKu), parinks pranešėjų, kuris.referu 
, apie Lietuvių Tautos Kovų ir Lietuvos Ateitį.

. ' Ryšy su kongreso šaukiu lietuvių .sbųiclčenplntatų partijos -JAV 
organas “Naujienos”, (nr 203 iš 29/^-4:9)- rašo:. ■

- Tai jau bus tretysis, Lietuvai netekus .laisves, panašus Ameri 
kos lietuvių išeivijos atstovų suvažiavimas.Dar t.ebešiaušiant Il-jor 
pasauliniam karui, 19’1-3 m. buvo sušaukta Pittsburgh, Pa., Amerikos 
Lietuvių Konferencija. Tuomet .buvo .kvieŠiani'.visi lietuviai prisidėt 
prie -šio krašto (JAV) pastangų būti nugalėtoju karo lauke. Pas'ibaigu 
karui ir pasiekus pergalę, 19.4-5 n. buvo susirinkę Amerikos lietuvių 

. atstovai .į Chicagų, kone įvyko Lietuvių Kongresas. Tuomet dar buvo t 
kimusi, kad netrulrus po karo,,kaip paprastai, bus sušaukta taikos ko 
ferencija, kuriai ,buvo,.reikalas tinkamai pasiruošti. Tuomet jau buvo 
pareikštas, aiškus reikalavimas grąžinti Lietuvai laisvę ir nepriklau

• sonyby. ' ..." . •
Praėjo Štai ke.tveri.motai po karo pabaigos ir co Chicagos Lietu 

vių Kongreso, bet galutinos taikos ir.laisves pasaulyje nematyti. Ta 
koš konferencija nebuvo 'ligi- šiol .sušaukta, ir. vargu'."ar kada’ji bėga’ 
Susirinkti, * ...'‘ '

Kas gi atsitiko? Pasirodė,’ ka'd Vienas iš buvusių sąjungininkų, 
kuriam.karo metu tiek daug buvo suteikta visokeriopos, pagalbos, kuri 
Jaltos konferencijos notų ..buvo'pareikšta tiek daug .pasitikę jino ir 

'nuolaidų, siekia .tokių pat imperialistinių tikslų, kaip nugalėtasis 
priešas - nacių’Vokieti ja. Paaiškėjo, kad Sov. Rusija ne tik .kad. nėr 
.linkusį užleisti jos dar '.prieš karų užgrobtų ir karo metu įsigytų žo- 

. mių, bot'dar tyko įvairiais budais ir daugiau tų žemių pagrobti, ir 
ten savo santvarkų, lydimų prie spaudų ir .skurdo, gyvento joms p.r.inest' 
Ar'gali būti bet'kuri .pą’dori .kųlba su tokiu partneriu? Žinoma.,, kad n 

. Palyginti su 194-5 metais, Lietuvos’ padėtis daugelįu atžvilgių p 
gerojo, Tuomet dar buvo .abcjojami, ar kartais., Lietuva trijų didžiųji.

.. . nėra-atiduota .sovietams, .kaip kad ir kiti kraštai. Dabar jau ši. abe
jone atkrito,'.žinome visi, kad Lietuva JĄV in kitų demokratinių kra?

..tų-tedera pripažįstama, kaip formaliai laisva if nepriklausoma vaisi 
be, kuri‘tik^faktiškai yra Sovietų Sųjungos okupuota. Be to, reikia 

. pažymėti- tų didelę-.atmainų demokratinių valstybių vyriausybių ir vi- 
suomėnių nusistatymo, sovietinio bolševizmo atžvilgiu. Joigu-ankŠSia’ 

’. net' nevalia buvo prasitarti, kad Sbv.' Sųjunga yra šių kraštų.prįešar 
.' . tai'dabai' jad’vis^. pažino 'tų giesmę, kufių’bolševizmas nesą'de’mokrai

• nių kraštų'tautų laisvei ir gerovei.. .Bolševizmas virto pasauline pre 
bland, o kartu su tuo ir pavergtos Lietuvos, .reikalas atsidūrė.šiojo; 
.plotAejc, Viena" tik apgailės tino, .kad šį vi.ošo.sios nuomones. transf or- 
nacija vyksta idbai p.armžū, .ir ka.d.d.el šio :.demokratir*ių kraštų p.olii 
kos pasyvumo i’r gaiŠavimų SoViotų'okupuotiems .kraštams gali tekti aj 
mokėti savo gyvybe,...Cia ir yfa šiuo metu didžiausias-blogumas.
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Todėl tai susirinkę į Visuotinį.-Amerikos Lietuvių Kohgįesųį ku
riame pima kartą dalyvauja visos liėtuvitppolitir.es sroves, lietuvi' 
organizacijų atstovai turės' vieningu ir galingu Knisu dar kartų pare 
šti pasauliui, kad jau gana Rytų diktatoriui savivaliauti ir milijon 
naikinti nekaltus žmones jo užgrobtose ženese. Sis Kongresas turės K 
t i įspūdinga demonstracija prieš..lietuvių tautos žudikus. Jis turės 
-pareikalauti .'JAV vyrrausyBę ir Jungtinių Tautų Organizacijų imtis gr 
žtų ir skubių žygių priversti Stalinų pasitrauktirsu savo kariuomene 
ir policija iš Lietuvos žemių. Esame tikri, kad šiuos^musų^teisingus 
reikalavimus parens ir visų kitų Sovietų pavergtų kraštų išeiviai. 
Su šiuo vieningu dideles „Amerikos-visuomenes dalies nusistatymu nėge 
les nesiskaityti ir šio krašto vyriausybe;

Taigi, šis Vis. Amerikos Lietuvių Kongresas- yra labai svarbus 
įvykis . Jo. pasisekimas priklausys nuo musų pačių. Laikas jau dabar, 
pradėti visu spartumu jail-ruoštis: propaguoti jį tarp vietos lietuvi 
paskleisti šiuo' reikalu ALT .išleistus 'atsišaukimus, skatinti organi
zacijas pasiųsti kuo daugiausia'atstovų, paskirtį.aukų tolimesniam 
Lietuvos laisvinimo darbui remti, ir pan.

Bukine visi šio Kongreso talkininkais. To reikalauja žūstu nusų • 
tėvai ir broliai Liėtv.voje, to reikalauja ir'musų, kaip šio demokra
tinio krašto piliečių, pasiryžimas ginti-tautų laisvę ir- gerdvę,

• Perbals sulauksime pale i-, .-os
.. "Amerikos Lietuvyje**" (nr 35 is 27/9~49) Bal., Brazdžionis rašo:
- Džiugu darosi širdy, kai iš spaudos puslapių pasidarai išvada 

kad"tremtiniai ir senoji išeivija su savo atžalom liejasi-.bendram de 
ban, bendrom idejon.-Matomai visiems lygiai'rupi, Tėvynės laisvinimas 
ir reprezentacija. Rupi tikėjimo palaikysiąs, tautiškumo išsaugojimas 
Nors-yra gal kai kui* keletas -juodų'dėmelių, bet reikia tikėtis,, kad 
bendras.darbas ir idėjos jas išblaškys., Mes visi greičiau matome, k 
kiti daro, tuo tarpu'mažiau..- kas aplink yra* ;Juk?tautoje yra visokį 

■ įsitikinimų, pažiūrų, ■tikejimo. Įvairaus charakterio ir budo. Todėl, 
geriau mažiau suvikritikos. Ji-galina -savo'.vietoję ir laiku, bet ne 
.kasdienine je tonoje'. ' ■ .-• : ' ?; ■■ ■ ... ' '

Nenorėčiau čia nei nokinti, nei. įsakinėti, bot mielai prašyti 
visų savo brolių ir sesių išgvildenti kelias pastabas.-Jos. nėra daip 
■komplikuotos,. -.

1/ Tikėjimo kely. Juk gerai žinome, kad kiekvienas žmogus yra 
artimas kitam. Gyvendami ar .įsikurdami mes nežiūrime, kas.yra. musų 
kainynai, su kuriais kasdien susitinkame, pasįgelbstime, bendraujame 
Nežiūrime nei kokios' jis religijos., ar įsitikinimų, bet tik. geros šir 

'dies, v.ž jaučius, susipratęs;,r kultūringas. Jei pasirenkame; draugus ar 
susigiminiuojame, tai visos kliūtys lieka nublokštos. .Bet gailą, kar 
tais esti savųjų taupė nesusipratimo dėl tikėjimo, pasirinktos reli
gijos; 'Juk-mus riša' tautiškumas,. .bendri darbai-; tai įsitikinimų at
žvilgiu neturėtų būti skirstymosi. Eų gi pagaliau turi būti kaltas 
žmogus/ jei jis nekrikštytas toj pačioj bažnyčioj. Tenka, pasakyti, 
kad ries turima... sugyventi lygiai solidariai -su visais, bežiūrint , ar 
artinas žmogus yra izraelitas, katalikas,' liuteronas., rfusoįmona's ar 
kitoks.'Kiekvienas religijos.kultas.turi savo. įstatymus,todėl jis 
yra'vieno-Visagalio surėdytas nuo.-pasaulio pradžios iki šiai dienai. 
Tad, broli ir sese, bukime taktiški, solidarus ir ženkime šioj žemes 
kelione je ■ tikrojė artimo'meiles, ir jo gerbimo'dvasioje-,

>■ . - ' 2/ Organizacinis judėjimas.. Kaip yra gera, kad lietuviai nepa- 
blrs-ta, r_ęišsiskiesto- --o' buriasi..: organizacijose. Tai tvirčiausias 
ramstis; per "kurį yra palaikomas tautiškumas ir pastangos užsimotier.. 
darbams' įvykdyti. Kiekviena orgp.nizacį ja turi savo, tikslus, idealus, 

j. įstatymus. Kiekviena nori'būti -pajėgesne, skaitlingesne, .darbštesne, 
parodyti savo- Veiksmingumų, viešumo je savo tautos atžvilgiu. Tai be f 
loi.' puikus ginklas., ir kiekviena-iš jų .yra reikšminga, ypač miųsų Tėvy
nės šiose niūkiose valandose. Kad is. musų Tėvynės išsineštos organi
zacijos išeivijoje aūktų, -stiprėtų, .ir ilgai gyvuotų, reikia rasti kc 
liūs ir budus jas'įstatyti, rimtais pagrindais ‘į gyvenimų. Ne.žiurekir. 
■iš aukšto vieni į jki.tus-. nes' visi esame- lygus ir jokios organizacija 
neturi teises pažeisti, žmogaus'. valios. Organizacijų yra'pereiga gel
bėti kiekvienų tautietį is blogo kelio. Ir ne prievarta, "be.tlf-okta? 
maloniais išaiškinimais, pamokinirtaįs;• Kiekvienas lietuvis .yra Tėvy
nei brangus, jėi-.jįs jos neatsdžada. ,
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visi nustį darbai ir rimtas kultūringas gyvonihas atneš džiaugs-* 
no ir-palaimosį Šiluma^ nolle- ir dvasine stiprybė .tedega -solidartinu 
mumyse, Visi suprasklne vienas kitų ir ženkime bočių-'išmintais Kėlia?

Lietuvė jnptina 'neprivalo pavargti

Dri-:. Mų-rija Z-ili-nski'0ne.rapic lietuves uždavinius lenigraci'jo jė

"■Vienybes", bendradarbe ,3. Marke liūną ite . rašo (V.-.n-r J2 - iš :-12/4-^9''j:
* Lietuvybės.išlaikymo klausimu rantai .susirupinusių randu čiafeni- • v

; gracijoje) ir vienųmųs.ų žymiausių motorų veikę jų dr* Marijų'Žilin
skienę. kuri, nors ir fizinį darbų dirbdama, niek..!-nepavargsta ir 
nesustoja tik-ities savo asmeniškais Šeimos reikalais, įii šiuo nė tu, 
Clevelar.de .priklauso tremtinių valdybos•švietimo sekcijai, kuri kaip • 
tik. iškėlė .ir suširupino ..lietuvybės išlaikymu ir stiprinimu'. Dr. M. v 
Žilinskiene tremtyje buvo Pabaltijo Moterų Prezidiumo. 'pirnihinke i ir ' b 
k-ele : lietuvės moters didžiausių.rūpestį ir uždavinį - Išlaikyti savo-

• sios Šeimos: lietuviukui ų. Todėl man buvo nolo'nu išgirsti jos- nuomone 
ir. šiuo'metu, kai daugel nusų tautiečių,-organizuotai atvyksta ir įsi

' kuria Amerikoje. • ■ ...v i-c . . p■ ■;- . i .- -
- Lietuvybės išlaikymas mumyse yra tas pats svarbiausias dalykai

- - kuris-ritiris garantuos nusų. grįžimų- į .išlaisvintų tėvynę.' Tremtyje '(Vo
kietijoje). turėjome lietuviškos mokyklas,, kurios šalia. še irios palai- | 
kė lietuviškumų. Gižia; (-emigraci ja jo)'viskas pagrindinai phšikeite. 
Mes neturime institucijos, kuri 'palaikytų nusų vaikų lietuvybę. Musų

■ vaikųt'y ■susitikdami: .gyvenine su kitataučių vaikais, labai greitai
persiima visokiomis svetimybėmis,, o ypač'.musų jaunesnieji po. poros 
nenešiu pradeda nelietuviškai galvoti.. Žiiiona, mums, yra svarbu, kad 
nusų vaikai galėtų lankyti mokyklas ir greitai pranoktų krašto kal
bos. Tai įvyks per mokyklas. -Tačiau mokykla . neduos nusų vai
kams lietuvybės. Lietuvybę reikia praktiskei pergyventi. Todėl lietu 
viŠko šeima ir yra tas židinys, kuriame turi nuolatos rusenti lietu
viškumo Ugpele ,lietuves'motinos kurstoma, Pirmojo pasaulinio karo

j netu vokiečiai'buvo"išleidę knygelę savo kareiviams apie Lietuvų.
■ ;To'je jknygęle je buvo toks sakinys:." "Nuostabu:, kad lietuviai,- gyvendon. .

"■ abipus didžiojo, vieškelio., kur: rytai1, su vakarais nuolatos grumiasi-, 
ir kur jie buvo ve ikieHi s vatinių įtakų', lyg saloje -būdami, išlaikė- • v

■ savo, savitų kultūrų su'senais papročiais.", Toliau Minima, kad'nepa- ,. 
prėstų..Vaidmenį; čia suvaidinusi lietuve; moteris. Aš. manau, kad ir sv

'■ tinpje. šalyje lietuve moteris galas .šūrasti tam būdų ir gaįinybių. • 
-. Tik s va rbuį ".kad lietuve moterių, /nors ir sunkiai dirbdama ir pelnyda-- .

7 na ■feranf’ų ■prdįj’venlho skatikų, < nebūtų .priblokšta laikinais nepasise- 
kinė-is. Man'.-'kaip-moteriai itin rupi ta -namine aųkįejųrio-ji-rioters veik" ' 
la»-Mokyklos nei lietuviškos^ galvosenas -, nei lietuvybės- nuns -liepala: 
kys ir nepuoselės.. Kitas reikalas .yra, kai' vaikas: df..in”os lietuviškų 
dainelę ar deklamuos lietuviškų.eileraštį,. Taigi,'organizuokime vai-: 
kų valandele&-$/burkine .juos .kuo da.žniausiai, - duodeni progos' jiens ds • 
lyvau t i ir ;gyvenfi''Hetuviškoje .nuotaikoje-. Mane sužavėjo senos vie- ■'

■ tinės, lietuvos‘7 dalyvaujančios..ClovčTah^e.Štoiupo ve dama j’ame-chore,. •' 
Jos,. jaū; daugumoje" žilagalves, nepaprastai'.atsidejusios lanko choro ■

■ pamokas--,--dainuo ja.'lietuviškas dainds:. Jo-d taip-pat sunkiai , dirba fab
rikuose -ir. kitur,. ir suranda laiko- šiai lietuviškai veiklai palaikyti

■ Iškilose ar. pobuviuo’se'. .jos: atsineša i r-'-lietuviško sūrio ir-kitų lie-- ' -
- tuviŠkų tradicinių vai.-iųl 0 Jų darželiuose daug kur auga'ir rūtų' 

krūmeliai, ta-i ir jų namo numerio ne žinodamas'■ atspėsi, v -kad Čia lietui, j 
ve gyvena.' Visa tai; uždega: žmogų prasimušti savo -mintinis aukščiau 
fabriko, patalpų ir pagalvoti.:. apie' tai/k'as -yra nusų-tiesioginis uždė

. _. vinys,'.prieš., kurį mus pastate nūs^ tautės-laisves reikalas ir už ku- ' ■ 
rį ries, moteryb,, -labiausiai .esame' atsakingais - baigė dr . W*. žilinjski '

. ne-« s.i.. ■-> .- 1 ■■ ., ■ . - . :

i
■'-.. .' ■.■■■■'■ ■ ■ ■ / Lietuvos;Pareigos;- -'■ .' ■■•-.-I-.. . .'"b- ...: ". ':

.MiunbhenO: Lietuvių Moterų Komitetas-.iskelb'ia 12'taisyklių, kurio ■ 
turėtų įsipareigoti lietuves moterys:

. ’ r- r . ■ •' r 11 • - . •
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• “ ■'» - u • • v . -v ■■ • - 5 ’ j
i;. Visos Tayo Baldos„/visos Tavo, jėgos, pastangos ir. aukos tebū

nie Tavo tėvynes Labui.- ■ A ■''• -1-'.'* > ■
2. Nepamiršk,, kad Tavo tėvų-žeme bus laisva ir nepriklausoma... Til 

lietuviai turi į jų šventų paveldėjimo teisę. n
J. Gerbk savo senelių papročius ir tikybų. Auklok šavo-^ikus re

liginėje ir tautinėje avasĮbje..Berile. savo^ Bažnyčių- tremtyjė 'ir' buk joj 
nare. ..- .

'4* Vartok Še irioje lietuvių-kalba ir įžiebk, savo vaikų, sielose ne: 
lę jai.

■" 5. Didžįuokisj kad-esi lietuve. Tebūnie Tavo narių židinys lietu- 
vybes ■ tvirtove ir svetur o iS’Tavo lapų Tavo vaikai tepažįsta savo-pro
tėvių kraštų; jo -garbingų istorijų,' geografijų ir teišmoksta karstai 
visa tai/pamilti. t-' ■• ■ . ■ ' ; ;.

6.-Lietuvių dainos, lietuvių pasakos, tautiški.rankdarbiai bei p
• proŠiai padės Tau išsaugoti gyva lietuviškunų Tavo' vaikuose ...
‘ - 7. Skaityk' ir. rerik lietuviškų spaudų. Knygnešių dvasių ir lietu
viškos knygos meilę skiepyk vaikų širdyse. ■ . _

Š. Atmink,, kad tik Lietuvių Bendruomene' gali Tave nuoširdžiai už
jausti ir padėti Tau; nelaimės. valandoje. -Tolei visur junkis prie -jos.

9:. Atmink'. kad-Tu Lietuvių Bendruomenei reikalinga išlyginti ne
sutarimams; švelninti barniams ir puoseleti vienybę Bendruomenes narį' 
tarpe. ,- -,. 1 ■

10. ' Ti-kek lietuvių'gėr-ięr.s^ .pavyzdingiems, darbanš. Skubėk skelbt 
visa gera ir daug kartų pergalvok, pareikšdama kų blogo.

II'. Buk. nare Lietuvių Moterų Sųjungų tremtyje; kuriios padės ir 
patars atlikti Tau lietuvės, moters bei motinos pareigas.

12. Grįžtant Tėvynėn,, grasink Jai savo, vaikus tautiškai susipra
tusius ir'naudingus Lietuvos atkūrimui. . '

. ("Vibnybe" nr 34' iš 26/6 - -49) 1 •*’

Amerikos Lietuvių Tarybos- (ALT) Memorandumus '"'

New York (LA1C). ... .. , ALT-pirmininkas ir sekretorius rugpiučio 12 d. -įtei 
kę JA.7 vyriausybei reikšmingų memorandumų,, airesuotų Valstybes-’'Sekre
toriui Dean Acheson,-kurio -tckstualinį vertimų šia patiekiame:

"Vakarų-Europų’ir Jungtinės Valstybes, pasiekia' aliarmuojančios.
■ žinios apie-planinga, ir sistemingų .’naikinimų etniškų tautų, kurios Vr 
karų Alijantų- skaudžių Politikos- klaidų pasėkoje pateko rusų okupaci- 
jon, Gaunasi aiški išvadų,.,kai lietuviai, kurie .proporcionallaį, bene 
daugiausia priešinasi sovietiniai prie’špaudai tiek tėvynėje,-tiek ir 
tremtyje Sibire; yra rusiškojo."okupanto beatodairiškai naikinami.

■Ligi šiol, nežiūrint okupanto.nuolatinių pasigyrimų, daromų nuo. 
.1949 mė sausio menesio, 'kad .’’lietuvių buržuaziniai nacionalistinis po 
_ grindis, yra likviduotasV, rusai'įvykdė septynias stambesnes genocido 

"operacijas” Lietuvoje", neskaitant politinių kalinių/.deportavįmo -vidų 
tiniškni tarp dviejų ir 'trijų tūkstančiu kas rionuo'. Siūs "operacijos 

‘įvyko šiais laikotarpiais : "(.l) 1941,'r.i.’,'bifželio 14t21; ' (2)' 1945 m. ru 
piųty; ( j) 1946 n. vasario.'16; (4.) 1947-n. gruodžio 19; ’ (5.) .1946 ,m. 
gegužes 22; (6) 1949 ri; kovo. 24-27 j ir (7):: 1949 m. biržely./Pati star

■ blausia riasine-"operacija".'buvo atlikta .1946 m» gegužes. 22 d., kai p- 
vienų dienų buvo ištremtį'daugiau kaip 100.000, lietuvių. Yra nustatys 
kad pradedant 1946-m. motetys), .vallcai ir. kūdikiai sudaro/didžiuma au
kų,. 'Saugumo-, sumetimais daugurias vyrų miega ne namie.

.'. j Neapšakbmo žiaurumai lyde-jo kiekvienų §ių: "operacijų", ir daugel 
paskirų -incldentiį yru cituojami liudyto jų,■pranešduuose.,’ Be to, nuo 
1946;.-h.- gegužes men. rusai reikalauja, kad tremtiniai'pasirašytų pare 

■ kimūs/-jog-jie "savanoriškai” : persikelia".-į Busijų, ieškoti "saugesnio’ 
gyvenimo, "laisvo nuo banditų teroro”. Keli, šimtai žmonių, kurio pas5 
raŠe tokius pareiškimus, buvo apgyvendinti šeimomis tarp totorių ir 
tt. , palyginti laisvesnėse sųjL»p®se. Atsisakiusieji tokius■pareiški
mus pasirašyti, yra pavieniai išblaškomi, ir verčiami dirbti sunkius 
darbus kasyklose ir miškuose^Asmenys, laikomi "pavojingiausiais”, 
yra siunčiami į_ tam tikraš''clcstdrriihnčijos stovyklas šiaurėje. Trim 
patikrintais atvejais- MVD kurifai aplaistė /s.tovyk&as kerpsinu ir nakt. 
jas padege, u-."-.. ■■ '. j-< .

1945-1946 metų laikotarpy lietuviams buvo leidžiama ridisto siun
tiniais pagelbėti savo artimuosius tremtyje. Tačiau 1946 m. rusai
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.nustatė naujų režimų'",. sugalvotų--mirtingtanui .pagreitinti vergų darbo 
.stovyklose(a) ..vidaus' tarifai. maisto- siuntibiams' kėliar'iopai padi- 
.dinti", (b) - siuntinių kiekis’ smarkiai siinažIntas,', .reikalaujant, kad 

..’ siuntė jas'pristatytų valdžiai po- vienų- centnerį grudų už. -kiekvienų 
■'.’. savo siunčiamų siuntinį, (c).pagreitintas priverstino'kolektyvinimo 

"tempas, atėmė iš ūkininkų visas--jų ta’uprienis ' ir-paverst i elgetomis 
'. "jie nebepajogia gclbeti savo artimųjų tremtyje.

Galutine' genocido' priemonė -reiškiasi paspartintu rusų ir azijat 
kolonizavimu. Pirmiausia gyvento jai-buvo pasalinti iš Lietuvos ir 

-Latvijos pajūrio. Vakarines Lietuvos sritys dauginusia -ųkentejo 
-19% m4, -gi pietines ir rytines pasienio sritys daugiausia ’nukentėjo 
19%-1949 n. Šiuo metu lietuviai besudaro Vos.30^ mažuma Vilniaus ir 
Kauno miestuose, 19% m."rinkimuose" -trečdalį, kandidajųfpartijos na
rių ir "nepartinių” komunistų "bloko") sudarė svetimsaiiai rusai. 
Prieš pat balsavi'-vs iš ^broliškų" respublikų buvo prigabenta kariu- 
menes dalinių nuo 15 ligi 30 karių į kiekvienų kaimų, Nežiūrint to, 
vos tarp 7. ir 10$ lietuvių balsavo provincijos vietovėse. Rusai už 
tai atkeršijo .didžiąją 19% -m9 gegužes 22 d. "operacija". Po 194-9 n. 
vasari-? men. "Liaudies' Teismų Rinkimų" seke kitos "operacijos" ir pa 

./spartinta, kolektivizacija, _ . • ■ /
Žmonių nuotaikas .skaudžiai v.eikia faktas',' kad MGB-MVD naudoja 

Amerikos i gamybos sunkvežimius ir .geležinkelio vagonus tremtiniams 
. pervežti. Rusai sąmoningai naudoja-Amerikoje gamintas transporto pri 
. mones tremtiniams, dėjortuoti^ kai-numuŠus gyventojų nuotaikas, suda

rant įspūdį, jog krdštas■"išlaisvintas" Amerikai sutinkant.
Slų f altų akivaizdoje, mos prašome Jungtinių Valstybių Vyriausyl 

imtis neatidėliotinų veiksmų, kad išgelbe jus-Pabaltijo tautas nuo vi 
silke sunaikinimo,' Nesenai pareikšta Amerikos iniciatyva,reikalaujar 

.. kad-2ndgaus Teisių nuostatai taikos .sutartyse su buvusio-priešo kra’ 
tais butų bent dalinai -gerbiami, muspadrąsina. Tačiau, būkle "neutr- 
liuose" Lietuvos, Latvijos ir Estijos kraštuose' yra nepalyginamai 
blogesne, kaip .Vengrijoje?, Rumunijoje ar Bulgarijoje. S'iai Šaliai i', 
kitoms Vakarų Valstybėms-tylint, Sovietų Sųjunga kasdien- vykdo Rusų- 
Vokiečių agresijos sąmokslo nekaltų aukų baudimų,

TZA.-„ 4^<4^4_J________° J __ r—„S U ~ 4,,

tjCLĮISi/i J U.UUlfį UXXAwLį V UU.D VXlį V j X X.CXU.OJ UU XkJ XOI..O 

■ mažumas nuo sunaikinimo. Kaip nugalėtoja- valstybe 
pareigų reikalauti, kad 1939 Jb rugpiueio 'ir rugs: 
tropo - Molo tovo dalybų skriauda butų atitaisyta, ' ’-f- - - ‘ ~ • - -.-*-1.1—..
1. Kad Jungtinių Vai:

. '.Rusijos užs:

teisių paleidi ų '

- kad-2m0gaus. Teisių nuostatai taikos .sutartyse su buvusio-priešo kra’ 
tais butų bent dalinai gerbiami, mus ■ pairasIna-. Tačiau būkle "neutr- 
liubse"- Lietuvos, Latvijos ir Estijos kraštuose' yra nepalyginamai

, blogesne, kaijmVengrijoje.^ Rumunijoje ar Bulgarijoje. Sieti Saliai i', 
kitoms Vakarų Valstybėms -tylint, Sovietų Sujungė kasdien- vykdo Rusų- 
Vokiečių agresijos sąmokslo nekaltų aukų baudimų,

.Kaip iniciatore ‘ir .pasirašytoja pakto užkirsti genocidų ir už 
bausti'3.- Juifgtinių Valstybių Vyriausybe prisiėmė prievolę apsaugoti

" ■ ■ " ’ turi teisę ir
V jo menesių Riben-

'* Todėl mės turime/garbes Tamstos- "svarstymui patiekti:
1. Kad Jungtinių Valstybių Vyriausybe oficialiai'ir viešai pasmerkti 

. ■Rusijos užsimotų Pabaltijo.tautų naikįnirdų, lygiai taip, kaip ši
■ -Vyriausybę- jaė.'yra pasmerkusi religinį persekiojimų ir žmogaus 

teisių pažeidi.ų buvusio priešo šalyse,
2. Kad iimerikos Lelėgacija-Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, 

kuri susirinks kitų menesį,, butų instruktuota padaryti siūlymų ' 
tarptautinėj plotmėj ištirti kalt minus apie- rusų, vykdomų genoci
dų ne-rusiSkose šalyse, iš kurių .Ribentropo - Molotovo dalybos 
prievarta išplėšė jų. suverenumų ir savivaldų, ir

3. Kad Valstybes Departamentas patyrinėtų galimybę panaudoti Užsieni 
Ministerių Tarybų' ir Jungtinių".Tautų -Organizacijų, kad greičiau 
atstačius Lietuvos, Latvijos ir Estijos suverenitetus, remiantis

.... Atlanto karterio ir Jungtinių Tautų karterio dėsniais.

; ... ... . . . . .. Su pagarba
Leonardas Simutis
Pirmininkas

Dr, Pijus Grigaitis 
Sekretorius.

' .Lietuvių Dailės Paroda New Yotko .

Tu:-ir?omis žįriiomis',. Lietuvių Dailės Paroda Kuw Yorke tikrai bu? 
'atidaryta spalio mėnesį, .Visi..paru,bSiam'iejx darbai' .jau baigiami. Sa
vaime aišku", kad tokios parodos suorganizavimas reikalauja nemažai 
energijos, triūso ir lėšų. Parodos rengėjai daro vįska, kad pirmas
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toks platus ilb4iivlų mbhinis pasirodymas Amerikoje btitą-Veltas' ilgo 
prisiminimo. Mat, Dailės Parodą reiškią ne yien;lietuvių.dailininkų 
kūrybinio pajėgumo iškėlimą, bet ir priminimą' tiek lietuvių, tiek ir 
kitataučių visuomenei“,..kad lietuvių tautos-gyvybe-yra .gaji’ir turi 
.pagrindą išsilaikyti* Šia prasme Lietuvių Dailės Paroda yra reikšmių 
ga dalis musų bendros kovos fž’Lietuvos nepriklausomybes atgavimą.

Parodos rengėjai yra nusistatę parodoje:duoti'lankytojams kasdl 
lietuviškos kultūros programą,- kuria sudarys lietuvių dainos, Lietu- 
Vos gyvenimo paveikslai bei'tautiniai šokiai* Tuo budu parodos lanky 
tojai turės galimybių: susipažinti ne tik su lietuvių dailininkų meni 
niais sugebėjimais, bet ir- su Lietuvos kultūros gyvenimu“, su jos ne
laime ir su visų lietuvių -pasiryžimu dalyvauti bendroje kovoje už 
Žmogaus ir tautų pilną laisvę*

'("Vienybe" nr 35 iš'2/9 - 49)

Vykdomosios. Tarybos Sudėtis
RugpiuSio men. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo-Komitetas svar

stė persitvarkymo klausimą. Emigraciniai, ir finansiniai reikalai” ver 
te.griebtis susiglaudinimo. Kadangi Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo 
Komitetus nutarė pasilikti Europoje, buvo labai svarbu į vadovaujan
čius Lietuvos laisvini- o kovai organus Įtraukti pačius pajėgiausius 
ir tinkamiausius žmones, kurie butų pasiryžę visą laiką likti. Europe

.. Iki šiol VLIKą sudarė 10 politinių partijų ir rezistencinių są
jūdžių atstovai, kuriems pirmininkavo prof* prel* Mykolas Krupavičių 
o Į vykdomąją Tarybą Įėjo 6.asmenys, vadovaujami Vaclovo Sidzikausko

Dabar.nutarta Vykdomąją-Tarybą palikti iš 5 -asmenų, taipgi sten 
giantiš, kad ją galimai'daugiau sudarytų VLIKo nariai. Nutarta palik 
ti tik vieną pirmininką^ kuris vadovautų ir Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui ir Vykdomajai Tarybai.-

Naujuoju Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Komiteto ir Vykdomosic 
Tarybos pirmininku išrinktos Krikščionių Demokratų partijos atstovas 
prof. prel. Mykolas Krupavičius. - .

Į Vykdomąją'Tarybą Įeina: prof, I. Brazaitis, kaip užsienių rei 
kalų tvarkytojas,(Lietuvių Pronto atstovas), agronomas žurnalistas- 
B.' Galdžiunas kaip infomabijos tarnybos-valdytojas (Tautininkų at
stovas), prof. J., Kaminskas kaip krašto ūkio atstatymo reikalų tvar
kytojas _■(SočiaIdemokratų atstovas), ir Bačiulis kaip finansų tvarky
tojas (valstiečių-Liaudininlaį atstovas).

Į. Vykdomąją Tarybą Įėjo tik didžiųjų partijų atstovai. Didžio
sios partijos "sutarė, kad jos nekels tokių klausimų, kurie sunkintų 
grupių bendradarbiavimą . ,

' VLIKo nariai, lieka garbes tarnyboje. VLIKo struktūra nepasikei
tė. . -. ;. ‘

("Draugas" nr 196 iš 22/Š-49)' ■' ’ ' t

■-I. .Laiškas iŠ Kanados - -. ■

’ Mieli.tautiečiai, saule pas jus, tur but, ta pati, kaip ir pas 
mus, bet ką ji dienos kelionėje pamato, tai devynių jaučių odos ne
užtektų viską surašyti. '

Pirmiausia, oras. Na", vasara bUvo karkta, nėra ko girtis. Ūki
ninkams apdegė ; javai“,, o besinaudantiems oda. Atrodo, kaip arabai. '

Po oro', aisku'į seka politika. Čia ir karsta ir dega“, mat Kana
dos'Lietuvių Taryba ir Kanados Lietuvių Sąjunga tarpusavyje veda vi
sai ne šaltą karą.

Dabar dipukai. Jau Kanadoje 9.000. Keli jau po kryžiais atsigu
lė, bet didžioji dauguma gyva, ..kruta ir kapstosi kaip skruzdės. Ne
mažas būrelis statosi ar jau pasistatė visai ne samanotas bakūžes. 
0 tų vedybų, tai kas sąvaite po keletą. Jei kitą metą tiek pat krikš- 
tynų bus, tai lietuviai Kanadoje niekad neišnyks. ' '

Organizacinis darbas verda.’Dygsta parapijos, chorai^ skautai“, 
akademijos y: inžinierių draugijos,- šoke jų. grupės; ir sportininkai. 
Smarkiausia veikia Sv.eikininkai, Kur- tik.'eisi, visur, jų rasi','Visur 

. skamba, 'jų šūkis: "sveiks, -sveiks". Lietuviai bene sveikiausia- tauta ' 
pasaulyje, ir Kanados valdžia todėl neduoda leidimo atvykusioms dakta
rams dipukams praktikuoti. Sako, geriau plytas klokite.
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z MontrcaliO Aainininkos sesutes Ivaškevičiūtės net dainą stiikure: 
"01 idi. laikai, -. tat laikai, ceriu- nes jos ir .vaikai".. . ..

-Musų sportininkai tiesiog dangų raižo; * Žymaus ,Mc-Gill univers i- 
.tėtė' krepšinįnkal-.:l>i jo mūsiškių .kaip ugnies', o sakmatininkai' (Žalys 1 
Montrcalyjo, VaitonisToronto) stipriausius karalius karališkai pa
guldo.

Rugsėjo menesyje Toronte Kanados žemos ūkio parodoje Tamošaitie
ne ruošia'tautinio mono parodėlę, kuri, tikimės, pavyks.

Beje, pavasari susiorganizavusi rašytojų draugija pamoto plunk
sna. Radusioj! prašomi grąžinti.

' Dedo Putrines

■ ” Lietuvių - Estų Pasitarimai - - ' s

■ ; Buv. Estų prezidentas.ir paskutinis Estijos pasiuntinys Maskvoj 
August Re? neseniai aplanko Romų,, norėdamas pasimatyti sn Lietuvos* 

'diplomatijos šefu ministeriu-Stasiu Lozoraičiu. Dabar švedų laikraš- 
- tis ’JStoclihoLms-Tidningen" estams skirtame puslapyje išspausdino in- 
■'terv’ju. su ministeriu. Augustu Re i, Laikraštis, tarp kitko, rašo:

.- Labai ilgų ir išsamų pasikalbo jimų- minister is. Roi- ture ja Romo- 
■ je . su. buv. Lietuvos užsienio reikalų ministeriu Stasiu Lozoraičiu. ' 
Ministeris Lozoraitis gyvenų Romoje nuo antrojo .pasaulinio kare pra
džios, kur jis buvo prakirtas pasiuntinių. Lietuvos valdžios patvar
kymu“,- nuo 1940 m. birželio menesio visos Lietuvos atstovybes užsie
nyje .yra pavestos jam tvarkyti :ir-valdyti. Pasikeitimų.mintinis su 
šiuo giliai protingu ir patyrusių valstybes vyru ministeris Rei skai 
to labai reikšmingu įvykiu kovoje už Pabaltos, tautų teisės... Pasitari 
mas padėjo išsiaiškinti visų eilę svarbių klausimų, - baigia laikraš 
tis. . ■ -

("Vienybe" nr 35 iŠ 2/9- 49)

Lietuviai; Britu Zono je Vokietijoje-

• •<■. 19^9'm. birželio ld,.-Britų zonoje buvo- 11.311 lietuvių: 9.577 ’
' DP stovyklose ir 1.734 už stovyklų ripų-šuDP t.Oisom, Be to, tų die
nų buvo 1.J24 lietuviui tranzitinose stovyklose, pakeliui į emigra- 
ciją.-. -, . - ■ _•

■' ’ 1949 m. gegužes menesį iš Britų zonos emigravo 6'09 lietuviai:
1, t Australija -j 210, į Braziliją- 17, i Kanalų - Š2
5, į-Maroko - o, į Naujųjų Zelandiją ->.116, į Angli-

s Britų zonos emigrav 
į Argentiną - 1,

į Argentiną ■
į-Kolumbiją •
jų - 2, ir i JAV -IjfO^

Per'194? n. pirmuosius penktus monęsįiiš
• 1.917 lieruvjUa į Ašigliją “25$ į Australiją __ , _____e
.1 Belgiją -2/ į Braziliją - Š0;. į, Kanadą - 596, į Kolumbiją - 5, 
į Maroko - 11, į Naująją Zelandiją - 116, į Proneuzijų - 22 ir į 
JAV - 191. j;-' ... . '' -

1949 n, gegužes menesį, iš Britų zonos repatrijavo 6 lietuviai, 
,.. ■ iki 1949 m. ..gegužes Idį-’ĮRO skryningo/komis i jos Britų zonoje
.-apklausine jo 15.489 lietuvius j gyvenančius'DP Stovyklose, ir 2.451 
iuž stovyklų ribų, ’IRO. globai, priimtinų rasta:' stovyklos© - 14.770 as- 

- menų,, laisvai gyvenančių - 1.692 asm.
-. ("Naujienos’’ nr 208 ię 3/9“49) ■

■Emigracija iš. Vokietijos.i.JAV Rugsėjo Menesį

Tremtinių £loba-užimtos 'h.urianitarįne§; įstaigos JAV gavo iš Fru 
Turto telegramų, kad.ten ruošiamasi per'rugsėjo menesį išgabenti re
kordinį tremtinių skaičių.

... • ■ Trisdešimt transportų.-.atgabens 31.000' įtremt-inių. Si žinia šukėj 
' suprantamų susirūpinimą ir_tuojaus •pradėta puoštis tuos transportus 
■priimti,'Didžiausias rūpestis'- tuos tremtinius .apgyvendinti, Trem-' 

" tinių globos įstaigos nusistačiusias kviesti savanorius darbininkus, 
< nes esamo personale ‘aiškiai.nepakanką.-Sis menuo tokioms įstaigoms ■

kain NOVO bus sunkiausias. Mdža to, kad. yęįkes dQUS žmonių patepiau-
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koše ir geležinkelių stotyse tremtiniams padėti', bet sifefblaU surast • 
jiems nors.laikinus butus.' Kai kurios tautybes iš anksto ruošia butų

• ir. kambarių atsargos i kad 'atvykę^ tremtiniai-nepasiliktų gatvę je.'
• Lig.šiol“, kaip žinoma, vidutiniškai kas sųvaitę atvykdavo 2-3 

transportai. Ir tai dažnai buddvo sunkulių Su tremtinių Įkurdinimu. 
Kai transportai atvyks kasdieni darbas Žymiai'pasunkės.

. ("Vienybe"-nr iš 2o/'^-I19) > ■ . ■

Lietuviai D. Britanijoje
Šiomis dienomis D. Britanijoje gyvenų lietuviai turėjo dvi reik 

mingas sukaktis. Viena, tai liepos 2 d. sukako 2 notai nuo Dc Brita
nijos Lietuvių Sųjungos Įsteigimo, ir j antra, liepos 1 d. lietuvių 
savaitraštis "Britanijos Lietuvis" išleido savo 100 numeri

DBLS apjungė didelę .dalį tautiečių lietuviškam darbui ir jai p- 
vyko Į vienų organizacinį vienetų suburti lietuvius “j nežiūrint koki, 
jie butų politiniiį bei religinių Įsitikinimų.

. .Vienas ryškesniųjų DBL3 nuveiktų darbų yra kaip tik "Britanijos 
Lietuvio" suorganizavimas ir. leidimas..100-jo numerio, proga redakto
rius A.J.Kaulenas pristato skaitytojams ir artimuosius bendradarbius 
kurie, grįžę po sunkaus dienoms darbo įmonėse, trumpindami savo poil
sį, talkininkavo, kad Laikraštis galėtų tobulėti. Štai tie artimieji 
bendradarbiai t U. Ba j orine s, -K. Baronas, Br. Daubaras, J, Dėdinas“, 
V. Izbickas, A. Kirkilionis, kun. J, Kuznickis, St, Kuznickis, .T, Lt 
■makys. F. Ėeve.raviŠius, J, Vilčinskas, R. Spalis, kun. J. Steponaiti 
V. Steponavičius, M, Vilkaitis ir kt. . " ' .

("Vienybe". nr 33 i§ 19/^“1t-9)

Lietuviai Pasaulyje
Anglija - Šia gyvenų lietuviai rašytojai įsteigė Lietuvių Zur-

■ ~T~' ■ nalistų Sujungęs skyrių. Skyriaus valdybom išrinkti:
■ pirm. - K. Obolenas,’■ sekr. - Fi NeveraviSius,' ižd. - 
S. Kuzniokis.: .

' Argentina - Buenos-Aircs įsikūrė Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S ų jungos argent Inos skyrius.-

- Buv. Lietuvos, krašto apsaugos ninisteris -generolas 
Teodoras Daukantas“, Argentinos vyriausybes kviečiama;

■ . ■ neseniai atvyko iŠ Vokietijos Į Argentinų. Tremtyje •
.. gu~ orolas uoliai dalyvavo lietuvių.kulturiniame gyve
nime, lektoriaudamas pabaltieč-ių jurininkų mokykloje

■ Flensburge '■ ■ talkininkaudamas • lietuvių spaudai ir dir".
damas su lietuviais skautais. • -• - 
Argentinoje yra ..apie' ^O.OOO lietuvių.

t Brazil! ja - Lietuvių Sųjunga Brazilijoje išlaiko'. dvi pradžios no-
- .. tkyklas.. Prie vienos jų veikia .mokyklos rėmė jų būrelis 

Abiejose mokyklose dirba trys braziles mokytojos ir
2 lietuviai mokytojai. Pastarieji noko lietuvių kaily 

, Vaikai, baigę minėtas pradžios mokyklas, turi lygias 
teises au vaikais, baigusiais brazilų valdines pradŽ 
mokyklas•

- Brazilijoje šiuo metu yra apie 60.000 lietuvių.

Kanada - Inž'. Leonas Stankus išrado nedegamus dažus. Šiuo išr
• dinų -susidomėjo visos draudimo bendroves. Užpatenta- 
šį išradimų, Kanadoje bus pradėta masine šių dažų go 
nyba. Kanados spauda pranašauja perversmų visoje daž

• . ' '? ■ •-. gamybos pramonėje.. v •: .'
. ’ " - Montrėalyje McGill.nuversitete studijuoja trys lietu

' vaites: K.?Lukošiuteį E.'Narbutai to. ir dr. Šidlausko
• ■ te. Tame paŠiamę upiversitete prčfosoriauja lietuvio

■ • dr» Povilainis ir dr. Josiukas.
.- Mokslinį darbų.Kanadoje dirba'dar prof.. Povilaitis i 

dr. Senikės.
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:.,t \ ' ~;FilalpGa3 profį Juozas RįmąviČius', jdestųš rūstį kalba
, • -t - .-pyžUniversity of Bęi|ish -Columbia.'. Vancouver, B.G.? yra

, .-. -7' cisrį^taš,Slpvų-'įr’Rytų Eitrdpps.Kalbų Mokytojų Draugi jo
' 1 ..pirmininku Kanadpjeo-■<

■~..7-/'.r.•“ -.-Ottawa, ųnįversiteto,,Pietų ir Rytų Europos Tyrinėjimų In 
•" .. t, stįtutę- lenkų '■■literatures istorijų ir kritikų dėsto

(prahbuž i eka-1- angliškai įir.-lenkiškai) Jadvyga Jurkšas, 
.--'g' kuri ankščiau-dėstė lenkų-literatūrų Briuselio universi

tote Belgijoje-,■ _ .-j .. . :■/- ■

Prancūzija - Prancūzijos f linų. žurnalai beveik kiekviename numeryje 
plačiai rašo apie naujų pasaulinio masto kino žvaigždę 
- lietuvį Jokūbų Šerną, gyvenantį Paryžiuje, Jo tėvas 

, • yra Jokūbas Šernas, dirbęs tautinį darbų kartu su Imt.
Smetona ir pasirašęs Lietuvos Nepriklausomybes paskelbi 
mo aktų 1918 m. vasario 16 d. ~ Jokūbas Šernas prancūze 
kino aktorių tarpe 'neturi sau konkurentų.

■ ,77 JAV -". Visa eile lietuvių profesorių dėsto Jungtinių Amerikos 
. .- Valstybių aukštosiose .mokyklose ir universitetuose. ._ .

'.-.,'■ ... .'k.a,: Vincas.- Kreye*lZickeyicius^,. pilt, Kazys- Grinius,.
. -.7 dr.■•■ Juozas,'Pajaujis, dr* A, -Trimakas ir Jadvyga Tabelio
'.j',-- . . ne.dėsto’rusų ir•'lemtų literature, ^ųitąnas-Salys, Ali

- • Sennas-, -.Antanas KučasAntanas-Vaičiulaitis - dėsto, vo- 
■ Kiečių ir prancūzų kalbas, New Yorke-.Fordham universite

■ : - ■■ . ■ t ; te, be prof. Kosto Račkausko, destpddu į-ganį amerikie- 
Čiai-lietuviai': prof o :dr. J.. .Kųb'ls'' v.dest'o p.šlcho+ogi'jr 
ir prof, dr. E. Vitkus - dėsto botanikų ir bakteriolo-

' sijų* ,
- ’’Vienybe" praneša, kad Lietuvos diplomatinio korpuso šC

•• ,-f as. ministeriš-Stasys Lozoraitis atvyksta-į. Vašingtoną",
- ... .. .'kur turi įvykti. Lietuvos diplomatinių pareigūnų pasita*-

- .'rimas-’, kuriame bus svarstomas Jun.gtinese„Valstybese už- 
taip pat 
Yorke»

Šaldytų fondų klausimas. Ministeris Lozoraitis 
dalyvaus Lietuvių- palies Parodos atidaryme Mew

.. Švedijoje

Stockholnas - Rugsėjo 11 d. LDŠ Stockholm© Skyriaus Valdyba suruošė 
~~~ Šv. Birgltos Bibliotekos patalpose rugsėjo Š-ios minė

jimų. Skyriaus Valdybos sekretorius p. inž.^Iz. Mališ- 
ka, apibudinęs rugsėjo Š-ios reikšmę., pranešė aį>ic ' 7 
Skyriaus Valdybos persitvarkymą ir veiklos sąlygas. 
Centro Valdybos pirmininkas p. Vo Staneika savo žodyje 
kviete tautiečius suglaudinti .praretėjusias gretas ir 

. paremti LDŠ pastangas burti tautiečius vienon šeinon.
Susirinkusieji turėjo progos prie kavutes jaukioje nuc 

■ taikoje pasikalbėti ir pasidalinti mintimis.
- Rugsėjo Š-ios proga švedų laikraštis "Svenska Dagbla

det" (nr 2k2 i| Š/9-11-9) įsidėjo straisnį, pavadintą 
"Lietuviai pagerbia ištremtuosius tautiečius"’, kurį 
čia paduodame: "Rugsėjo Š-ji buvo laisvoje Lietuvoje 
iškilmingai šyončiar.’a kaip istorines sukakties dienac 
Šiemet Šių dienų pasaulio lietuviai skiria ištremtųjų 
Sovietų Rusijon arba žuvusių pasipriešinimo sąjūdyje 
tautiečių atminimui.
Lietuvos telegramų agentūra ELTA paskelbė pranešimą ' 
apie paskiausius trėmimus ir ištremtųjų gyvenimo sąly
gas Sovietų miškuose ir kasyklose. Per abi okupacijas 
iki šiol įvykdyta septyni masiniai trėmimui! du paskir 
šieji Šių metų kovo ir birželio men.Didžiausias tremi- 

•d mas pravestas 1943 m.-.gegužes 22 d.į kai virš 10C.000
lietuvių - iš jų 7° procentų moterų, senelių ir vaikų 
buvo ištremti į Sovietus amerikoniškuose sunkvežimiuo
se geležink. vagonuose. Dideliam skaičiui vyrų pavyko 
pasprukti ir prisijungti prie pasipriešinimo sąjūdžio, 
šių metų trėmimai daugiausiai paliete miestų gyventoj- 
jų tarpe daug Žydui1 «• •
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Halls tahanmar - IDS Hallstahamnaro Skyrius rugsėjo 10 d. suruošė rug
sėjo Š-ioą.minėjimą. Gražus turelis vietos lietuvių 
ir atvykkę .svečiai: iš Štookholno - LDŠ Centro Valdy‘ 

:' ’ ’ bos sekretorius p. J, Pajaujis ir iždininkas p. Pr.
Dūda, iš VS,steras - p* inž. T. KrinuSiųrioš, susirin-

■ , . kę pas ponus Gulbinus, jaukioje, nuotaikoje gražiai p: 
minėjo rugsėjo Š--jąir atsisveikino su LDš’Hhllsta-’ 

'. htrmaro Skyriaus Valdybos pirmininku p. P. Calnariu,
• ' : kuris išsikelia iš Hnllstahamnąro. į'Skarą,- Minėjimo

ir atsisveikinimo pobūvio metu buvo pasakyta keletas 
gružių ir nuoširdžių kalbų*

" Centro Valdybos pranešimai

’ - - ' ... I - ’ ■ ■

IDš .Centro.Valdyba nuoširdžiai dėkoja visions atsiuntaslems ži
nias'kartotekai. Dėt dar yra gražus būrelis lietuvių Švedijoje,kurie 
į musų kvietimą.neatsiliepe..Dar;kartą kreipiamės į juos ir prašome 
atsiliepti ir atsiųsti 'žinias* Jei kėš turi abejonių, ar suteiktos 
žinios nėra prieinamos kam nors iš šalies, tai tokios abejones netu
ri pagrindo. Suteiktos žinios ir kartoteka yra laikomos saugiai.
Tik visų lietuvių bendromis pastangomis'galėsimo turėti pilną ir pa
tikima. '‘kartoteką.'

•'"Sepamirškito, kad pakeitus adresą, naują adresą reikia kiek ga
lint gre iŠ iaų pranešti kartotekai.

'• ' . - . . . * . II . ; .

’’Pragiedrulių'’ sekantis numeris išeis spalių men, Skaitytojai', 
kurie dąr nealsiunta prenumeratą, maloniai prašomi paskubinti jos 
prišiuntimą, "Pragiedrulių" prenumerata - 10 kronų, ne tams.

. V.. III ■

IDš Centro Valdybos adresas:. Litauiska Foreningen i Sverige, 
Hantverkargatan 59, 2 tr,., Stockholm, telefonas 53 01 5^«
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