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19^9 n, birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo • 
‘■' Komitetas paskelbė Lietuvių. Charts, ir'laikinuosius Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės (PLB) santvarkos nuostatus;'tuo sudarydamas 
: teįšinį..pągr.indų vienai,viso pasaulio lietuvių organizacijai.

*<■ Kas yra PLB; kuriems tikslams-ji kuriama', jos santykiai su 
. esamomis lietuvių organizacijomis-ir kiti galimi klausimai ran- 

. da atsakymų laikinuosiuose PLB santvarkos nuostatuose įr Lietu- 
vių Ubartoje,.su kuriais ture jome. progos- susipažinti Pyagiedru- 
lių. 2/29/nr. ir LDS biuletenio l'nr.: ; '-.l- -

”...Lietuvių Bendruomenei priklauso'savaime, be -jokio pa- 
.reiškimo-, kiekvienas, lietuvis ,. kuriam., plaka, lietuviska šir-' 

dis, kurio gyslomis, sruvena, lietuviškas kraujas, kuriam lie- 
: tuviškunas reiškiasi bude', papročiuose, lietuviškoje kilnė- 
je,.D r a.u g -i , j ų ‘s- u d/ a r. o" „n o r ,i n-t i e j i j o- 

.' ’h j e;,.;'b ų-j; i -n a-r i.a į~ b'-.'-e.n d r u o įr-je .ne s u d a- 
„r O.'.v i, s. i- 1-f. e-'t-'u-v i'.d'i. •; -. ■

i ." ? Lietuvių. Bendruomenė,'.ytra nuo tada, kai'atsirado Lietuvių
Tauta. Ii gali išnykti"' tik išnykus paskutiniam-lietuviui. 
Tačiau ligsiol Lietuvių. Bendruomenė neturėjo organizacijos. 
Buvo palaida. Teisybė,' didžioji jos dalis turėjo pačių to
bulųjų organizacijų - Lietuvos valstybę. Šiandien, kai Lie
tuva svetimųjų okupuota, pasaulyje pasklidę lietuviai ypač • 
privalo vieningos.-įr. veiksmingos savo bendruomenei organiza
cijos.

Xra-nuogus,tau.janČių, kad PLB organizacija prarysianti 
j ’ ’ veikiančias lietuvių '-išeivių draugijas. Baimė-be mažiausio 

v '• ■■ ■ pagrindo, PLB organizaci ja ateina ne. esamos' tvarkos ir esa- 
r- mų'-draugijų.keisti;, griauti ar. naikinti, bet-tik- jų veiklos 

, paremti, papildyti ir apvainikuoti'bendra v i s ų -1 i e-
••;"A 1,' -t' u .‘-v- i ų - p.r ;g-a n i. z a č i. J. a. - - / . _
'• -i :'-... Pasaulio Lietuvių Bendruomenesvsantvarkojo•'Organizacijos

-'svorio, centras.'pąįiekanas 'atskirų kraštų lietuvių bendruo-
- .'-'.'į.. menėsd. Tūlame-krašte bendruomene turi skirtingas sųlygas, 

:. -'todėl daūg-santvarkos dalykų paliekama krašto .organizacijos 
/.■■.■ ' ■ ntatutui,.-Tatai įgalins kiekvieno krašto bendruomenę prisi-

I h-t. taikyti-,prie .vietos sąlygų ir sutelks jai savarankumo bei
l". I;- -'.liankstumo.” r.-- ■■ . ■'

\ t-," .Pasaulio-Lietuvių. Bendruomenės organizavimas rado-platų ir 
pozityvų prįtarinų įvairių kraštų lietuvių visuomenės tarpe - 

'■'.f " šiandien atskirų*kraštų lietuvių bendruomenės jau baigia įgauti
.'..•organizacinės formas. Esame ir nes, Švedijoje* gyvenų,, organiza- 

Viliosi ukyvaizdoje.-Teisinį ir-praktinį organizavimosi pagrindų 
. '. 1 Švedijos Lietuvių Bendruonenen davė VLUCo Lietuvybės išlaikymo

. . Tarnybos Valdytojo š.m. vasario 5 d. raštas, kuriuo-Lietuvių 
Draugijos Švedijoje Centro Valdybai p'avedana eiti Laikinojo Šve
dijos Lietuvių Bendruomenės Organizacinio Komiteto pareigas.
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š.n, vasario 26 d, Lietuvių Draugijos Švedijoje IV-jo Sky
rių Atstovų Suvažiavimo išrinktoji Centro.Valdyba, vykdydama 
VLIKo ir Skyrių Atstovų Suvažiavimo pavedimus, čmesi organizavi
mosi darbo, Sis darbas bus sėkmingas ir pati musų Švedijos Lie- ' 
tuvių Bendruomenes organizaęija taps tobula, jei visi ir kiekvie
nas nuo pat jos organizavimosi pradžios nuoširdžiai prisidėsime 
prie organizacinio darbo.

Kiekvienas ir vis i ..esame dalininkai ir liudininkai visos ei- 1 
les buvusių ir esamų lietuviško’ organizacinio darbo apraiškų Šve
dijoje. Kiekvienas Jas savaip vertinom ir tebevertinam. Kiekvie
nas turim savo patyrimo•ir pastabų. Panaudok in tai, kurdami savų . 
Švedijos Lietuvių Bendruomenes santvarkos statutų, savom sugesti
jom padedami jį tikrai tobulu padaryti,. Siame biuletenio numeryje 

,' talpiname laikinojo statuto projektų Tamstoms susipažinti. Neat
sisakykite laiku prisiųsti savo pastabas ir kritikų del■jo. iš jų 
darysime galutinius sprendimus.

'Organizavimosi"datbų'esame1 pasiryžę baigti-dar- prieš- .vasaros 
atostogas. Tau dabar tenka susirūpinti, rinke jų sųrašu. Reikalinga 
ne tik adresai, bet ir gimimo datos, šiuo reikalu buvo kreiptasi • 
kelis kartus ankščiau. Deja, rezultatais nesame pilnai patenkinti-? 
mums žinoma, kad dar .no visi tautiečiai atsil-iepe į musų ragini
mus. Jauskite pareigų tai padaryti šį kartų,. Tauškime kiekvienas 

’■ ’ pareigų priminti savo pažįstamiems tautiečiams, kad Jie praneštų 
>■ reikiamas žinias Centro Valdybai-,- kurios kreipimaisi, gal but, 

• nepasiekt jų. Nebūkime abejingi ir -busimuose Švedijos Lietuvių
.Bendruomenes Krašto: Tarybos rinkimuose.:

’ ' Norime priminti .ir tai",-kad visas organizavimosi'darbas pa-- 
reikalaus .ir didesnių išlaidų. Draugijos iždas beveik tuščias..

' Turimų 1Čšųnepakaks. -LDš IV-sįs Skyrių Atstovų Suvažiavimas
L ■ prične nutarimą kiekvienam, draugi jo-s nariui apsideti 2 .kronų mo

kesčiu menesiui. Mes laukiame, kad- lygiai tokių pat' aukų padarys- 
•; ir tie tautiečiai, kurie' iigšiol stovėjo LDš nuošalyje* Parodyki- 

nė jau dabar tautinį solįdarunų., ’ - . ^7 “d
.. .Lietuvių Uhartos paskelbimų ir laikinosios ,'PLB santvar

kos nustatymu yya tartas naujas’žodis viso’-pasaulio lietu
viams. .Neikia tik palankumo,. noro". valios, ii' pasiryžimo vi-'

• ■ sų dorųjų lietuvių, be -skirtumo, lyties”,■.amžiaus, verslo, re
liginių ir politinių pažinių,.ir suklestės. Lietuvių Tautos

■ ' ’ gyvastingumas. iš naujo., kai .kiekvienas lietuvis1 pajaus, jog 
lietuviais esame r.ies; gimę,-. lietuviais turime ir but.”

BRANGUS LIETUVI, . ...

Nors kiekviena tauta yra kurybingesnč .savo -tevynčj, .tačiau 
dar daugiau pripažinimo ji susilauks, jeigu šitai sugebės įrody
ti: ir svetur ir tokiu metu, kada jai tenka-kovoti už savo kasdie- 
nų. Šitoj padčty šiandien esame mes. .Musų valstybinds bylos 
sprendimas gali dar ilgokai užsitęsti ir mums nieko .kito nčra,. 
kaip tik'ruoštis ilgesnei tautos laisvinimo-,kovai.;,Tai kovai su
aktyvinti VLIKas- iškčlč -iniciatyvų-sujungti visas musų negausias ’ 
ir po pasaulį išblaškytas jčgas į vienų Pasaulio-Lietuvių Bendruos 
menę. Tos idėjos vedami ir Lietuvių Draugijos'Švedijoje IV-jo Sky
rių' Atstovų suvažiavimo įgalioti nes ryžtančs dčt'i'visas pastan- • 
gaš, kad ši pasaulio lietuvių bendruonenč įsikurtų, .kad butų veik- ■ 
Ii, kad apimtų visus savo žmogiškųjų vertę ir-laisvę išlaikyti pa- 

• siryžusius ir del to tremties vargo dalių pasirinkusius tautiečius 
Mes žinome savo teisę būti'laisvi ir būti savo že'neje. Jeigu tai 
Šiandien, deja, svetimoji jčga mus tremia iš tčvynčs, tai nes vis 
del t.o tikime, kad vienų kartų včl gaiš sine būti savo žemčje ir 
gaišsine patys apsispręsti, nes mes tikime, kad dvasia galinges
ni už -jčgų. UŽ’taiiries, LDŠ Centro Valdyba, einanti Laikinojo 
Švedijos Lietuvių'Bendruomenes Organizacinio Komiteto pareigas, 
kreipiamas į visus Švedijoj gyvenančius lietuvius ir kviečiame
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nepaniršti tremties sūkuryje turintį įsipareigo jinų' tėvynei, 
kviečiane aktyviai jungtis vienon lietuviškon aelnan>—,Pasaulio ' 
Lietuvitį Bendruonen&n. Tokiu budu sudarysime ries "tvirtų frontą, 

‘ siekiant:'vieno vienintelio tikslo - laisvos Lietuvos,
Musų, kaip laikinojo organizacinio komiteto, uždavinys yra 

atlikti įrengiamuosius,darbus; paruosti.laikinojo Švedijos Lie
tuvių Bendruomenės; 'Statuto -įo jektUj--pr.ąVe.štl ■linkimus į Krašto 
Tarybų, sušaukti jų p imp jo posėdžio ir, susitartis sų ja, sprętl< 
Lietuvių Draugijos Švedijoje likvidavimo klausirių. Uždavinys yra- 
atsakoningas 'Ir darbas didelis, gi laikas parengiar.1iesier.1s dar-

■' b.ans-įatlikti trumpąs, Gegužės 15 d. yra' oficialiai skelbiama-
■ visame' pasauly kaip PasaiLLio'.. Lietuvių -Bendruomenės' Veiklos pra- 
" džiu. rVard.ąn kovo janČlos Tautos „ries jmamčė.'to •.dafbo -ir kartu

; kvie 5 lene „Visus tautiečius, mus' išgirsti ir aktyviai .paremti. •
■ ;' Vieningai yįs.1-jungdami. į-PUšečulio Lietuvių Bendruonenęir..paren-
■ ■ darni,jos veiklų tiek darinį. tiek galimais ištekliais,' neš.daro-

nes busimos laisvos Lietuvos piliečiais ir jau.šiandien kaip to
kie pasisakome. ’ ” A

. Plano Igyvendjąiinųi reikalingi finansiniai ištekliai, gi 
musų iždas beveik 'tuščias:. Tačiau musų 'likimas yra ne kieno'kito , 
o " tik' mūšų- p.aSių•rankose. -,Pagalbos iŠ svetimųjų nes nenumatone/ f 
teturime tik vienų'pa jamų šaltinį į kiek patys •suprasimešį rei
kalų ir _ kiek jam sudės Ine. Paėkutints LDŽ Skyrių.Atstovų'Suvažia- 
■viftdš nutarė-apsidėti .pastoviu., nario mokesčiu 2 kr/men. Atsižvel-r 
giant į tai", kokias aukas deda' del laisvės .kovo-jbntis'-kraštas,' 
nes tikinės, kad Visi Švedi jos lietuviai'supras’reikalo svarbu- 
na ir Šį nutarimų vykdys. Tik tvirtas pasiryžimas, solidarumas 
aukščiausidš.'H.ilšų' tikslui, Vienon bendrupnenėn,.'suburtos visos ’ 

7''musų .jėgos stiprins mus-nelygioj, bet teisėto j'-’laisvės kovoj, pa- 
-dės -Išlaikyti mūšų tarpe lietuviškų dvasių svetimoj ,Žeiųė:j."

Tuo nonentu,'’ kada nusų Tėvynę tėjašgaubfa' parako' durnai, kur 
nusų broliai veda žūtbūtinę miško-kovų, kada husų tėvai ir arti
nieji kenčiu, ir, miršta--Sibiro. tolumose,' - nes neturime likti ty
lus ir pasyvus stebėtojai. Iš praeities sau stiprybę semdami, 
jauskineir" šiandien j-atąakųnybę prieš „busimas .kartų kartas ir 

..atlikimo Tėvynei visa tai", '.kasriusU dienomis nuns' .ola- s/vetinoj 
ženė j-'.įmanoiiav.'/- . ;

Stockholnąš, I95O netų'balandžio 25 d. . .

;■?; ■■■■■■-.' lietuvių'..firąugijos Švedijoje Centro Valdyba.

.. . <■'” ' ■ ■ 1: ri‘ir'S—s—

a' ' . liiironiš-';.
PIRMYN Į KOVĄ;' •' ■' ’’ '

‘-m..-Pirmyn į. koVų. už ;tėvyng?
", '.Už brangių Ženę Lietųypsi'-

'.•-■■J-”-.- Garbė' tėvams!, kurie jų gynė, • ‘‘J n.:;
’ < jį, kas . uŽ Sijaitį •Jsaivds.J .1 ■

' Pastiprink; "didis’biėye, iSds-- •
'■■ ■ ■ ../Atremti’priešo puolimus j

- ■' ,,-Ųž musų ženę numylėtų, ‘
UŽ boČiiįinflžinų kapu®, .1

....v’•'•. už brangų yardų.paveidėtųį, , ’
Kursai gcrėus.-pasauly bus., . -J , 

‘■.' palainink;-: .VLe.špat.ie,.-igaiingas',- ' 
...Lietuvių pastangas, teisingas’.- ''

■ *’ į į . *, .» *■“<*
• '........................ * ,* v • '* •' ■ ■: <
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Projektas Į-- - v -m ■

■ ■■ -. ■ • lietuviais, e-š.emę ties’ginę,.
.. Lietuviais: turine ir but.

*•<- ’ m'' ■ 'š: Laikinasis Žve.di jos: Lietuvių, Bendruomenės . .•

‘ : '■ ■ • m- Statutas : '

.-. ,- Vykdydama -Lietuvių Ojiar-tų,.- laikinuosius Pasaulio Lietuvių 
. Bendruotienžs santvarkos nuostatus,. Vyriausiojo,- Lietuvos išlaisvi-* 
rriimo-Komiteto Lietuvybės. išlaikymo Tarnybos 'ir- Lietuvių Draugijos 

—. Švedijoje IV-jo- Skyrių,Atstovų Suvažiavimo pavedimus,Lietuvių.
Draugijos- Švedijoje Centro Valdyba, einanti Laikinojo Švedijos 

•V\ .Lie,tuvių Bejfdruonenės, ftrganįzuo ihio -Komiteto ■ -pareigas,; nustatė
šį laikinąjį Švedijos Lietuvių Bendruomenės štatutų:> -

d. :: ; ;į> - Bendrieji nuostatai

-’l-. Švedijos' lietuvių '-Bendruomenė; (SLB)., yra Pasaulio Lietuvių 
s..';" ;7;-s .Bendruomenės (PLBj narys.*-. <.. . -m ■■■ '•

. Šc-S-Vedijos Lietuvių Bendruorienei,priklauso.visi Švedijoje gy-
r,-- venų’lietuviai. ;-:-j

-■ ■>. . ■ ii*- Švedijos Lietuvių iendruone'nėš'...apylinkė ’ -į.,.1'

'.įį-‘Kiekvienoje Švedijos ytętojeį; -kur ..yra bent įpenk'i. pilnatei- _ 
šiai -lietuviai,; yra .Švedijos lietuvių Bendrudnen<$s 'apylinkė.- 

•^•11.t .’.. Prireikus krašto.-valdyba gali leisti -sudaryti' .apylinkę 
• ? 'ir riaŽėsnian lietuvių skaiėių-i.- • t.

r Apylinkės '.ribas nustato -krašto ..valdyba*;... f.... .'-. ■.
'-L? 7.; V:*‘ h - *.!*.? ” ■ ' ',?• ’ * V • 1 •• .. ? ■■ . •

W r--Any linkės- reikalui sprendžia apyįink'ės. susirinkiiiaS;*.• Jis: -■ ........ L - .
a/ renka ..apylinkės valdybų, ir? apylinkės; kontrolės komi-- 

sijų,- ' ' ■’ ' " ‘ f"
■ • ■, -f.b/:. taria’.npylinkės ;veiklos -plonų,r.

0/ tvirtina ne tinę apylinkės s ųįiatų ir apylinkės kontro
lės komisijos: pątikrintų sąmatos vykdymo apyskaitų* 

d/ taria įmokas savo apylinkės reikalams,:
e/ taria-kitus SLB statuto pavestus arba aukštesniųjų 

SLB organų ar susirinkimo pilnateisių dalyvių pasiuly-- 
tus klausimus.

5* Apylinkės susirinkimas kviečiamas bent kartų per metus* Apy
linkės valdyba gali-kviesti apylinkės susirinkimų kiekvienu • 
metu. Ketvirtadaliui apylinkės .pilnateisių lietuvių arba apy
linkės kontrolė š. komis i jai r a|.tu ^pasiūlius ir svarstytinus’ 
dalykus niirodžįus^ ..apylinkės i’valdybp turi sukviesti apylin
kės susirinkimų-ne vėliau kaip, per dvi savaites siūlymų gavus. 

Susirinkimų-kviesdama apylinkės valdyba bent prieš tris die" 
nas praneša-apylinkės pilnateisiams lietuviams susirinkimo 
laikų,- vietų,-. darbų;tvarkų: ii;...7 str'*- taisykles.

Susirinkimas įvyksta' dalyvaujant ne mažiau kaip pusei pilna
teisių, apylinkės lietuvių. '

KvieČįanu laikų reikalingom skaičiui nesusirinkus, po va
landos susirinkimas įvyksta nežiūrint pilnateisių lietuvių ‘ 
kiekio', bet jis tegali tarti tuos dalykus, kurie buvo pažymė
ti susirinkimo kvietime,*.,.....

it Susirinkimų pradeda apylinkės valdybos pirmininkas arba jo 
pavestas*

Susirinkimui vadovauja susirinkimo išsirinktas pirmininkas,
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- • • - « .. . . •. .. . . j . _", •
•9»-Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pirmininkas. pa- 

slkviėšia sekretorių. '"/■
Protokolu pasirašo susirinkimo pirmininkas ir.sekretorius* 

-I , V -fr : ’• ' ■■ ’ ■-. .* -\ * •

10; SUsIr inkinas taria ..paprasta pilnatė.isių dalyvių balsų daugu-
' na. '■ -J”' -: -

"• 11.■ Pilnateisis- susiri'nk'inė dalyvis yra kiekvienas-apylinkes lle- 
, j. į. tixvis ,ne jaunesnis kaip, iŠ jnėtų. .• ž .' / ' ’ - V f

.•<12.* Įr turįs IŠ,netų apylinkės lietuvis nėra pilnateisis, jeigu ’ 
jis: r? ■ . .■ .- ■ '•'• . • į

, . ;a/-.kenkia- lietuvių Tautai, 'i..',/'/’ ■

b/ .^priešingas Lietuvos-nepriklausomybei,
11 ■" ' ' 1 c/-'pritaria bolševikinei" ar kitokiai Lietuvos okupacijai,

...... ... 13. .Kas į pagal-.12 .sįr s nėra pilnateisis lietuvis, nustato krašto ?' 
•••"'- ■- -yal^yba.t/-. 1 ,. . . *■'"• ;

r. 14*.grašto,valdybos pripažintas nepįlnateisiu lietuvis vieno raS-.-
’ nėšio-laikotarpy nuo valdybos Sprendimo pranešimo 'gėll skų

stis garbės teismui. • .
. z <įyj-Garbšs teismo, sprendimas galutinis... ... . - v

i; IS* Pripažintari. nėpilnateisiū lietuviui , tėises gali grųžinti
' ■' krašto taryba, garbės .teismui -tarpibinkauj'ant.-.-

...A -.16,,-Apylinkei vadovauti yra.apylinkes, valdyba.,
■'•■• ; d ■

■pt-■ . , a/-vykdo apylinkes., sus.irinkino nutarimus j;'.
„X- ' .- - 1. b/ organizuoja .lietuvių-aukldjino ir..švietimo įstaigas

» -... -ir rUpinąsi jas išlaikyti, . .- i;. į 1 ,;
c/ rūpinasi apylinkes kultūrine"ir socialinė Vėikla, ■

, . . d/ moraliai ir. materialiai remia lietuvius nelaimės at-
i_1 .-. / j''?'. vėjais, • ;... y'';’ ..

d' ;e/rup ihas į lietuvių;, vūr do'■pTunu,.'.'' ' '*
. . .. V? '..X ' .-^/..-.y&nk '̂ t&utihįlė solidarumą įnašus, : .

-5 'i." ’": g/:;atstpyauja li'et.uVians-'viet"6s valdžios it privatinėse
•' " "įstaigose, : '

h/ tvarko apylinkės lietuvių kartotekų,
■■ i/ parengia ip. pateikia apylinkės, susirinkimui tvirtinti"

... '-yapylinkės "4«fiatu:Ir kontrolės komisijos patikrintų sų-
"• "' .-? matos vykdymo-apyskaitų, ■■

k/ atlieka kitus šio statutė' arba'aukštesniųjų SLB organų 
i pavestus-uždavinius.

r;:’1.- ‘ ../ ; į. ■■ '

Apylinkės valdybų’sudaro ne'mažiau kaip - trys’nariai: pirmi
ninkas', iždininkas ir sekretorius, i. V"1 m ■* ,

\'į IŠ ...Apylinkės vpldyba -renkama viėnėriemš' metams.' '.' -■' <

19• Apylinkės valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežaššių nu- • 
i-., stojus .būti valdybos nariu-, jo. vieton. įeina per valdybos na- 

•." rių rįnkinųs--daugiausia iŠ eilės balsų gavęs kandidatas.

20. Apylinkės susirinkimas gali-nutarti vietoje apylinkės valdy- 
bos-rinkti" apylinkės seniūnų ir, vietoje apylinkes kontrolės

" komisijos - apylinkės kont-roliantų* -. 'U

.-.' 21.’ Apylinkę, likvidavus,; jpsj-turtas,.'ir? dokumentai perduodami
4- f ' krašto, valdybai.}'. ‘ '- b. • -. ■ : . ' ! . ’ . ■:

.j" ’ • ’ .-A ■ . . ’ ■ • ; • • *’ • *" ’ . - .

Jį... ' • ' • i . ' ' ■ . ■ - ■ • - y. ? • "

5



III. Švedijos Lietuvių Bendruomenės 'krašto taryba 
> y, ‘-į*- . .p

22. Vyriausias Švedijos Lietuvių Bendruomenėsreikalųtvarkyto
jas- yra krašto taryba.
JĮ: ■

a/ nustato Švedijos Lietuvių Bendruomenės.,statutų, , 
b/ renka krašto lietuvių atstovus į Pasaulio Lietuvių 

Seimų, . . ' : . '■
c/ renka krašto valdybų ir- krašto kontrolės.komisijų, 
d/ nustato krašto valdybos būstinę, 
e/ nustato krašto lietuviams tautinio solidarumo įnašo

• ’ normų, '■'■■■ ■ ..... , ,■
t/ tvirtina krašto valdybos sąmatų ir krašto kontrolės 

komisijos patikrintų sųnatos vykdymo apyskaitų, 
q/ -.taria kitus' Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos , - 

krašto valdybos, krašto kontroles komisijos ar tarybos 
ų .- narių siūlymus.

2J. Krašto tarybų sudaro krašto pilnateisių lietuvių, tiesioginiu 
ir slaptu balsavimu dvejiems metams rinkti nariai.

24. ..Krašto tarybos’ nariu gali, būti kiekvienas pilnateisis krašto 
lietuvis ne jaunesnis kaip 21tmetų.

t. 25. Krašto taryba paprastosios sesijos šaukiama kartų per metus.’
• Krašto valdybai nutarus arba 1/4 krašto tarybos narių raš- 

tu pasiūlius' ir svarstytinus dalykus, nurodžius1,, krašto tary
ba šaukiama nepaprastosios sesijos.

2b. Krašto tarybos visumų sudaro trijų narių prezidiumas ir aštuę 
j ni tarybos nariai. ' ' •

■Prezidiumų sudaro: pirmininkas, vicepirmininkas ir sekre-' 
torius, kurie tarybos renkami kiekvienas atskirai slaptu bak 
savimu visam tarybos.kadencijos laikui. ... ■

J . ■ ... ' ’(4 -• ._ ■■ .

27. Krašto tarybos prezidiumo narių pareigos -yra šios:' '-.
a/ pirmininkas - šaukią --tarybų paprastosios ir nepaprasto-? 

sios sesijos,ir pirmininkauja tarybos posėdžiams, 
b/ vicepirmininkas - reikalui esant pavaduoja pirmininkų, 
c/ sekretorius - veda tarybos posėdžių protokolus bei 

tvarko tarybos dokumentus.'

2Š. Krašto tarybos"posėdžių protokolus pasirašo pirmininkas ar 
■■ JĮ pavadavusis vicepirmininkas ”, sekretorius ir du tam reika

lui įgalioti-tarybos nariai. .

2?.,Kviesdamas tarybų sesijos, pirmininkas bent prieš 10 dienų. ’
- • praneša visiems tarybos nariams sesijos laikų,.vietų ir siū

lomų, darbų tvarkų. •- ” •' '• •

30. Paprastosios sesijos, taryba šaukiama, susitarus su krašto ■ 
...v . ..valdyba, kiekvienų metų pradžioje, tašiau ne vėliau kaip va- 

. sario. menesyje. .-

• 31» Nepaprastosios sesijos’ taryba turi būti Sušaukta ne vėliau
. kaip per 14 dienų gavus krašto valdybos nutarimų ar 1/4 ta

ri . rybos narių siūlymų.. /
*’••••■■ . .£>2

32. Tarybos posėdžiai įvyksta - dalyvaujant, bent dviem prezidiumo 
nariams ir ne mažiau kaip pusei tarybos narių.

Kviečiamu laiku reikalingom-skaičiui nesusirinkus, po va
landos posėdis įvyksta nežiūrint;jame -dalyvaujančių tarybos 
narių’skaičiaus, bet posėdyje gali būti tariami tik tie da
lykai, kurie buvo pažymėti posėdžio darbų tvarkoje.
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33. Taryba taria paprasta posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma* 
Balsams pasidalinus lygiai, sprendžia pirmininko balsas. " 

Jei. bent vienas tarybos nary? pasiūlo balsuoti slaptai“ 
. balsuojama slaptai,.. ■ ■.

- 3% Krašto tarybos posėdžių protokolus ir dokumentus laiko ir 
saugo krašto valdyba.

.TV, Švedijos lietuvių Bendruomenes krašto valdyba

35* Švedijos Lietuvių Bendruomenės veiklai organizuoti ir vado
vauti yra krašto valdyba.

■ '■• Ji:
a/ prižiūri ir instruktuoja apylinkių veiklų, -
b/ rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo orumu,
o/ rūpinasi švietimo ir kultūros reikalais,
d/ atstovauja, lietuviams krašto valdžios ir privatinėse

'3. ■-■- įstaigose.-,' ’ ■ ' ■' . •
e/ rūpinasi SLB lėšomis ir organizuoja aukų vajus,
f/ tvarko Švedijos lietuvių kartotekų,
g/ palaiko-ryšius su kitomis tautomis, ..
h/ parengia ir pateikia krašto tarybai tvirtinti. >savo sų~ 

matų ir krašto kontrolės komisijos patikrintų sųnatos 
vykdymo apyskaitų,

1/ vykdo krašto tarybos nutarimus,
}a/ vykdo šio statuto..ir Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios 

Valdybos pavestus uždavinius.- ■ ■' . ,

36. Krašto valdybų sudaro trys nariai: pirmininkas, iždininkas 
ir sekretorius. ■' ■ ? '■■■■ ■'"th-.

37. Krašto valdybos nariu gali būti kiekvienas pilnateisis kraš
to lietuvis ne jaunesnis kaip 21 metų. im-

,r JŠ. Krašto valdybos nariui.mirus ar dėl kitų priežaššių nustojus 
. būti valdybos nariu, jo vieton įeina-per krašto'valdybos na

rių rinkimus . daugiausia iš eilės, balsų gaires kandidatas.

39* Krašto valdybos kadencijos laikas yra nuo išrinkimo dienos' 
iki sekančios naujai išrinktos krašto tarybos pirmosios se
sijos. . . .r.,- .-- ' .. .

Krašto tarybai pareiškus krašto valdybai nepasitikėjimų,' 
valdyba turi atsistatydinti,.Likusiam, kadencijos laikui ren
kama nauja krašto valdyba. ' • ' ; .

4o« Krašto valdybos posėdžiai vyksta-dalyvaujant visiems trims 
; valdybos nariams.

- lįl. Krašto valdyba taria paprasta balsų dauguma.

k-2. Krašto valdybos posėdžių protokolus pasirašo visi trys val
dybos nariai.

^3. Baštus krašto-valdybos vardu pasirašo pirminįnkas ir sekreto
rius. - " ■ ’ ' '

Atskaitomybės knygas', dokumentus/ sopotų ir sąmatos vyk
dymo. apyskaitų p'asirašo pirmininkas įr iždininkas. .

Irk. Krašto valdybos narių pareigos yra Šios: '
. -. -a/ pirmininkas - bendrai rūpinasi visais bendruomenės rei

kalais', kviečia valdybų.posėdžių^ -pranešdamas- bent 
prieš tris dienas valdybos narioms-poSėdžio laikų, vie- 

' ■ .... tų ir siūlomų-darbų tvarkų, pirmininkauja valdybos po-'
.į: ..'.sėdžioms-, atstovauja -lietuviams krašto valdžios ir pri

vatinėse įstaigose įr ..palaiko ryšius- sū kitomis tauto
mis, '

•4
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b/ iždininkas - rūpinasi bendruomenės lėšomis, valdybos •
x /’’ ■ • . nustatytą tvarka saugo valdybos kasą ir turtu, Sudaro

’ - - valdybos srpatU. ir’ sąmatos vykdymo apyskaita “ir., val-
• dybos priimtas., pakeikia jas krašto kontrolės- komisi

jai patikrinti ir krašto tarybai^patvirtinti, veda, ' 
tvarko ir saugo-atskaitomybės knygas ir pateisinamuo- 
sius dokumentus,

o/ sekretorius - rūpinasi 'bendruomenės kultūriniais rei
kalais, veda valdybos posėdžių protokolus, .tvarko ir '

, .. saugo tarybos ir valdybos knygas ir bylas., tvarko šve-- 
' '• dijos lietuvių kartotekų- ir veda valdybos koresponden-

Oijų... . ......
45. Likvidavus Švedijos Lietuvių Bendruomenę,, jos.turtas ir do

kumentai perduodami Pasaulio Lietuvių Vyriausiajai Valdybai,
• • - V. Švedijos Lietuvių Bendruomenės kontrolė

46, Apylinkių ir krašto Valdybos kasai, turtui ir atsiskaitymui 
, prižiūrėti bei tikrinti yrą apylinkių ir krašto kontrolės

komisijos.
-47, Apylinkės susirinkimas renka-apylinkės kontrolės komisijų

- .18 pirmininko ir dviejų narių.
Apylinkės susirinkimas gali nutarti vietoje apylinkės kon

troles komisijos rinkti apylinkės kontroliuntų.
46, Apylinkių kontrolės komisijos renkamos vienėriems metams. - 

Krašto kontrolės komisijos kadencijos laikas yra nuo iš-
. ' ’ ’rinkimo.dienos .iki sekančios naujai išrinktos krašto tarybos 

pirmosios sesijos, /
. • • i ..- •• •• ■ “ *49* Krašto kontrolės komisija susideda iš pirmininko ir dviejų 

narių." ’ "į ....

"Kontrolėsakomis!jos gali kiekvienu laiku ir'be'perspėjimo 
tikrinti kasų, turtų ir atsiskaitymų; Prie tikrinimo turi 

• ■■ ■' dalyvauti tas pareigūnas“,.’kurio, žinioje tikrinamieji daly
kai yra. J.

; .Kiekvieno.tikrinimo duomenys turi būti surašomi akte, ku-
" ’ ; rį pasirašo.kontrolės komisija ir prie tikrinimo dalyvavęs

pareigūnas. ' ’ " h-. ’ ■ * ’
• p- - .’ ... Tikrinimo aktai ne vėliau kaip per 7 dienas po patikrini

mo .turi būti įteikti: apylinkėse - apylinkės- valdybos pirmi
ninkui, krašte - krašto valdybos pirmininkui,

‘“A ■ 51, Kontrolės komisijos sprendžia paprasta balsų dauguma,
1 ■"’* •• • -• • -k ' • .f * 4 .,

VI, Švedijos Lietuvių Bendruomenės garbės teismas
52. Švedijos Lietuvių tarpusavio nesusipratimams spręsti yra

■ 5- garbės.teismas, ; ’
53. ■ Garbės teismų sudaro pirmininkas ir du nariai, " ' '
54. Garbės- teismų renka visi’, ktašto pilnateisiai lietuviai tie- 

.stoginiu ir slaptu balsavimu dvejiems metams,
/'; -Per rinkimus daugiausia-, balsų gavęs garbės teismo narys 

šaukia garbės teismų pilno jo posėdžio', ’kuriame garbės teismo 
nariaĮ pasiskirsto pareigomis,

• 55,'Garbės teismo nariu gali būti kiekvienas pilnateisis krašto 
lietuvis ne jaunesnis 21 metų,

' 4 56, Garbės' teismų posėdžiams kviečia pirmininkas', pranešdamas
" ■ ■ bent prieš dvi savaites teismo nariams posėdžio laikųį vietų 

ir svarstytinus dalykus.

1.
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... . ... \ ‘ . ■ .. ' . ... .'. ,

57* Garbės teismas sprendžia, paprasta balsų dauguma.......

58* Teisenų-ir bylos vedino išlaidų atlyginino tvarkų nustatys 
krašto taryba, išklausiusi garbės teismo siūlymo.

VII, Švedijos Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos

ir garbės teismo’rinkimų tvarka

. 59.. Rinkimai į pirmųjų krašto tarybų ir į pirmųjį garbės- teisnų 
vykdoni korespondencijos keliu.- -

60. Krašto taryba ir garbės teismas renkar.il iš kandidatų sųrašų, 
.- ■ kuriuos Sudaro Laikinasis; ŠLD Organizacinis Konitetas ir pa

skelbia LDŠ biuletenyje ne vėliau kaip dvi' savaites prieš
.... rinkimus. . "

„ . 61. Siūlytį kandidatus į krašto tarybų ir į garbės teisnų gali
■'kiekvienas pilnateisis-krašto lietuvis .ir'kiekviena krašto *

■ lietuvių Organizacija: į krašto tarybų -. vienuolikų kandida- 
. , tų ir į garbės teisnų-‘tris kandidatus, .

; 6-2; Kandidatų' siūlymai.-turi būti įteikti raštu arba prisiųsti 
: paŠtii Laikinajan Š.LD- Organizaciniam' Komitetu! iki nustaty

tos-'datos, kuri: skelbiama LDŠ-biuleteny je.irinfcė jų žiniai
- . ■ ne vėliau kaip keturios savaitės prieš Tinkinus.

63. Kandidatų' siuly&uose. turį;būti nųrbįyta; '
. a/ siulonųjų kandidatų vardai, pavardės, ginimo laikas, 

. - ’ -. ; verslas ir adresai,-. ? .. .- ■ "... ■. . ’ •„...
b/ siūlyto j o.'vardas, pavardė i-r .adresas. '

-64., Prie kiekvieno kandidatų siūlymo turi būti pridėti siūlomų-'
• 7 '' jų kandidatų raštiški, sutikinai .sųvo kandidatūrų statyti ir į
-P; išrinkimo'atvėju, būti krašto tarybos ar-garbės telsno nariu.

■■-/ 65* Kandidatai " siuįonl atskirai į krašto tarybų,ir atskirai į 
, ."garbės teismų/ ■; ' '•

,.,66. Kandidatų siūlymai, kai jie atitinka visus'-.Šio statuto nu-' 
statytus- reikalavimus ir sųlygas, turi.būti priimti ir siu- 
lonieji kandidatai įrašyti į kandidatų sųraŠūS rinkinans.

67. Kandidatų surašai sudaromi alfabeto tvarka, 'atskirai rinki- 
■nens į'krašto tarybų ir atskirai rinkinans. į garbės, teisnų;

'Kandidatų- sųrasuos'e turi būti nurodyta, kandidato vardas,
■ :..J- pavardė, anzius ir verslas-.- .“

6^..-Laikinasis ŠI33-Organizacinį-s Komitetas'ne vėliau kaip dvi
• savaitės prieš rinkimus sudaro rinkėjų sųr.ašų pagal Švedijos 

lietuvių kartotekos duonenis. ■ • ~; 5-Įv
Kiekvienas pilnateisis krašto lietuvis gali pasitikrinti 

•v--'- . .. . komiteto raštinėje,-.ar jis yra įrašytas į rinkėjų sųrašų.
■ - Neįrašynd dtvė-ju gali jis r.ėlkalautiį . kad butų papildomai

..- įrašytas. ,. -• L.. ’

s69, skundai dėl neįrašyto 'į/kandidatų ar rinkėjų sųrašus ir dėl
\ prdsĮlenkimų su. šio statuto nustatyta ..tvarka juos sudarant

■ \ . galį būti duodami Laikina jam ŠLB Organizaciniam Komitetui
. ne-vėliau-kaip 7'dienos prieš rinkimus.

TO. Rinkimų dienų į .krašto tarybų ir į garbės teisnų nustato 
Laikinasis’ŠLB Organizacinis Konitetas; ir paskelbia šLD biu- 

^-.rf letepyje rinkėjų žiiilai-ne, vėliau kaip dvi savaitės prieš
_' Tinginus.'".? . ' .'-J. ’ ■ ,1’ -- ■ ■_■ ■ • .
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71. Ne valiau kalg dvi savaites prieš tinkinus kiekvienas rin
kėjas gauną iš Laikinojo.SLD- •Organizacinio Komiteto vieną 
tinkiną kortelę rinkimams į krašto tarybą 'ir vieną tinkiną

- kortelę rinkimams. į. garbės teismą, ir du .vokus,, kurią pir
masis" (išorinis.) šu- užrašytu ■.‘LDS'.Cėiitio 'Valdyboseinančios 
Laikinojo SLB Organizacinio Komiteto pareigasĮ 'adresu ir 
antrasis’(vidujinis) su.užrašu. "Krašte .Tarybos. ,.įr Garbės 
Teismo Rinkimai l?50”i-;‘ ■ .Z--.-Z ; n“ ■..•...pp.-'.į’.

72. Rinkdamas rinkėjas įrašo-į-rinkimą-korteles:
u. a/-rinkinans-į krašto .tarybą.- ne jaugiau.kąip, vienuoli

kos kandidatą vardus ir 'pavardės is. kandidatą sąrašo 
rinkinans į krašto tarybą,'

.y’r’. ‘ b/ rinkimams į- garbės.,teismą -..ne daugiau kaip, triją
“*'• . Z kandidatą vardus ■ ir •payąrdes?iš kandidatą'sąrašo rin-

. kinams į ;garbės teismą.

I 73* Rinkimą kortelė je neturi būti prašyta daugiau -kandidatą 
'kaip;.’72 stjr.-.nuą.-tą^rta«-..y, ,į- ,>+...... ... ....

'-r: - ' - -'■ Je.i kurio je -pinkiiną kortelė ją, butą įrašyta .daugiau kan- 
•-y .' ?/ , .didatą kaip 72 str.- nustatytą-,'...tai skaičiuojant;balsus už

skaitoma:. .. Z
a/, rinkimams' į krašto tarybą' - pirmieji vienuolika iš

' - 1 eilės kandidatai-.įrašytieji. į rinkimą kortelę,
-ay.b/ rinkimams <į.: garbes teismą - /piyhląji trys iš’-eilės 

?r-.čri.;' :y..-: •kandidatą^,-.įrašytieji, .į/rinidliią'kortelę■, /

74. į rinkimą kortelę įrašytieji kandidatai 'ne iŠ kandidatą 
sąrašo, skaleiuojant balsus, ngužskaitomi. ..

.. "z-. :z..>- ■ '•:■ ■/'• .. )... '. r& '
75. Rinkimą kortelėje' rašomi tik.kandidatą vardai ir pavardės.

Jokią .kitą įrašą rinkiną'kortelėją. rinkė jas.neturi daryti. 
Rinkimą kortelė rinkėjo ne'pasįrašomi'; ■' :

• 7®»: Užpildęs rinkimą korteles. rinkimams į krašto tarybą ir į •
: '. Z garbės- teismą,-, rinkė jas'į deda,, jas į vidujinį-,veką su užra-

. . šu ’’Krašto Tarybos ir'Garbės Teismo Žinkirial -1950” ir voką
■IĮ •.• užlipiną.; Užlipintą vidujinį, voką įdeda. į išorinį voką su 

užrašytu LDS Centro Valdybos' adresu, 'uždaro/išorinį; voką ir, 
užrašęs kitoje voko pusėje savo vardą,"pavardę ir adresą, 

■••'a -pasiunčia/pas,tu Laikinajam-.SLD-.Organizaciniai;.! Komitetui su
-tokiu: laiko- apskaičiavimu, kad;Komitetas Siuntą'-gaUtą ne 
įvėlihu kaip-vieną dieną prieš-rinkimus.

, . . Pašto išlaidas padengia rinkėjas. -; C
’'vir*■“ .

z’'\Z'?’; 77'» 'Gauti rinkimą vokai saugomi 'neatidaryti./Įaikino jo- SLB Orga-1 
‘•'b ■ ~ •' - •nizacinio Komiteto raštinėje i-kį rinkimą .dienos'Komiteto po

sėdžio balsams skaičiuoti. . "■
/Komiteto posėdis balsams skaičiuoti yra viešas ir jame ■ 

..- šalį' dalyvGuti''-štdbčto  jais, lietuvią visuomenės atstovai. Po- 
■ šėdžio laikas ir vieta, iš anksto: skelbiami LDS biuletenyje
... . visuomenės žiniai. . .

- -'-IV.: ..r'-",- ,. / J / < "Z ' ZZ
balsai skaičiuo jami šia /tvarka:-. z '.-’• .

: , a/ suskaitėm! gauti rinkimą vokai ir atžymimi rinkėjų,
sąrašeį ‘ ‘ /- ■ /

r., v. . ,, b/ atidaromi išoriniai vokai ir patikrinama- ar visuose
"> /.p;-. .'į-’yra vidujiniai vokai,, ■ v .

’’ 0/ .išimami Vidu jiniai vokai p suskaitomi ir sumaišomi ,
: d/ atidarėm! vidujiniai- vokai ir, patikrinama, ar visuose- 

yra..rinktoą kortelės. į kiaŠto tarybą.ir į garbės teis- 
b -'.e/ išimamos rinkimą kortelės', suskirstomos“, atskirai rin- 

’’?į.į.j-' kimaus. į krašto tarybą ir atskirai rinkimams. į garbės
' • ./teismą, ii:suskaitomos,<••'•'.,.',7'’ '/•■ ' ;-

f/ skaičiuojami balsai rinkimams į krašto tarybą, 
g/ skaičiuojami balsai rinkimams į ‘garbės • 'teismą, 
h/ suskaičius balsus, surašomas rinkimą protokolas.
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79. Ęinkimų^prptokole'- turi-buti' įrašyti šie dųpmenys:- . ' '
a/;J$:46^,:’pilnateiši£į krašt.o/lietuvių:buvo-įrašyta į rin-“ 

kė jų sųrašų ir turėjfe teisę balsuotly? j;
b/ kiąk-pilnateisių krašto lietuvių dalyvavo rinkimuose,

' ! - ątsiųsdaili-savo "balsusį-*' ’ -..b
. ' • a/ kiek viso paduota balsų'rinkimams į krašto tarybų ir

į garbės teismų,
d/ kiek paduotų balsų rasti netinkami ir kodėl, 
e/ kiek kuris kandidatas•gavo balsu,
f/ kurie kandidatai išrinkti į kraŠ'to tarybų ir 
g/ kurie kandidatai išrinkti į garbės teisnų,

$0. Laikinasis SLB Organizacinis Komitetas ne vėliau kaip per
' .dvi savaites po rinkimų-dienos skelbia LDŠ biuletenyje iŠ-
.. rinktųjų į kraš.to-tarybą ir'į garbės, teismų, narių vardus ir
■.■.pavardes ir kviečia- krašto tarybų pirmosios.nepaprastosios 

sesi jos', pranešdamas-laikų ir vietų, j ■. - -.• \ •

ŠI. Skundai dėl prasilenkitių su šio statuto nuostatais j vykdant 
». ..krašto /tarybos ,įr .garbės ;teistio Tinkinusį: gali.-būti duodami • 

.■ •. • krašto • tarybai per Laikinąjį SLE Organizacinį-Komitetų ne vė-r 
’■ liau kaip trys,dienos -prieš -krašto tarybos pirmosios s'esijos

•• . . .atidarymų. ■ ■/ i•
, Paduotus skundus -krašto taryba turi peržiūrėt! pirmosios
•■■■ ' sesijos metu. Krašto tarybos Sprendimai; galutini.

Š2, Krašto tarybai.patvirtinus.r-irikimuš ir sudarius krašto val- 
dybą, Laikinasis SLB Organizacinis Komitetas, likviduojamas.

' Jo -turtas ir- bylos’-perduodami krašto valdybai.

Viii. Švedijos.Lietuvių, Bendruomenės lėšos

• oj*..Švedijoj Lietuvių.. Bęndruonen^s IžSas sudaro: 
a/ tautinio SOlidafuBio-'įnašaiį 
b/ aukos į palikinai, dovanos“,' 
c/ įmokos apylinkės reikalamsį 
d/ kitos pa jamoš*

$4-. Bendrųjų lėšų (Š3 stri pp. "a", "b” ir "d") 50$ eina Švedijos 
Lietuvių Bendruomenei“, 25$ Pasaulio Lietuvių Vyriausia jai 
Vuldybai ir 25$ PLB Kultūros Fondui.

Švedijos Lietuvių Bendruomenei tenkančių lėšų 50$ eina 
apylinkėms ir.. 5.0$ krašto valdybai.

Š5« Iki Lietuvą bus išlaisvinta“, Kofi bendrųjų lėšų (oj str., pp..
"a”, ’T)*''ir ",d") eina. į Tautos Fondų. Lietuvos'laisvinimo

..,rę įkalamą“,, 3*0$. Švedijos Lietuvių Eendruomeneiį 15$ Pasaulio
' ■ 'Lietuvių Vyriausiajai -Valdybai -ir -15$- PLB Kultūros Fondui.

r '' ■■ ■ IX. .Įvedamieji nuostatai

06. Iki šio'statuto nustatyta-.tvarka bas. išrinkta pirmoji krašto 
tarybą ir. sudarytą pirmoji krąšto vaidyba, jų pareigas lai
kinai'eina Laikinasįs-':‘SLD ongaUizUcinis Komitetas.

iki statuto -nustatyta .tvarka bus nustatytos apylinkių ‘ 
ribos'ir■apylinkių susirihkiųų 'bus Išrinktos apylinkių val
dybės'. jų; pareigas ,-la'ikįhai e Ina < ■ ’ •

a/ vietdseų ;kųr yra LpS skyriai -• tų skyrių valdybos“, 
b/ kitose vietoseį kur -yra ‘bent penki pilnateisiai lietu- 
•.- yiaiį^- j jų pačių išsirįnkti seniūnai,

■c/ vietose", kur patys-lietuviai neišsirinktų seniūnų, - '
.... Laikino jo Slj3 Organįzabiiiio Komiteto pakviestas seniu-

’ k'';-į- 'nas. ' . • f:' ’'
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i&U.' Sis /laikinasis 3L07statutas, "patvirtinūs jį VLIKo/i,.ie’tuvybSs' '
■ išldikynb 'Tarnybos. Valdyto jūi.į-veiks iki Išrasto- taryba nusta- 

•..••• tys -nuolatinį SLB statutų.?:/'./••//,. f į '• : .j

• .. > ’Sis laikinasis.:SLĮ3- statutas Laikino jo/SlĘi Organizacinio
• Komiteto priimtas'; 1950 fl« gegužės -Ą: dį. (prot. nr.____ _).

... "i“- c •*. >•>.*. i ■ " - — '
... ■ ■; ■ -r-

■7.pratesimas . r;.../,.... Z...,.-..:/:..//''/.■' "

'; // . ’ 'Laikinasis ŠLD Orgonlžacinis, Komitetas.- yra: pasiryžęs pra-' 
vesti'rinkinius į SlB.krašto tarybą ir .į.:garbės..tėishų ;š«m<i birže
lio mėnesio pabaigoje.’Tlkslirinkinų data bus nustatyta ir pra-

. neta visuomenės. žiniai sekančiame-LDS-bluletenlonuneryje, Tačiau 
/■norėdamas pagreitinti. parėngl.šiįųjų ’darbų :r.infcimaHs- 'eį-gų, Konite- 

tas'jau dabar?nustato7.sibos7'-tūi51inūs,:' - ’
..; 1, Š.rn.„ gegužės. 21 :d'« - galutinis; terminas 'prisiųsti pastūr 

,; ' bons ir kritikai '181 siane biuletenio numeryje /paskelb-
._./.. . to, laįkĮnp.jo.SlB-.s.tatutp projekto,.-,. .

. ■ --2." g,n. birželio 7 d; ;-' galutinis- tėrriinas s.iiiiyt.l:.kandi-
' datus rinkinbns 'į krašto, tarybų ir "į* garb8s tėisnų.

; Pastabas bei kritikų d81- laikino jo statuto:, pro jekto ir
' kandidatų ‘siųlymūs-rinkinariš pr.aS.ona siųstl Šiuo.adresų: " 

Litauiska Fč5rening'6n i Sverige, Hantverkargatan 59 Ilį
(o/o. Berglund),.Stockholm. .: r .-f

Stookhoįnas^ 1950 nėtt^ gęgųž.8s 7 d...... • 7 ;-.-7

\ taikinąs iš = Organizao inis Ifonite tas 
. •> v- • . —J ' -■ - ' • ••

.'.’J:-’ • t '/ t” ■ .1 ’ • ‘ ‘ “

. /'• • ’ ' ‘ , .-Maitonis j.

...... . . GERESNIU IAĮKU VILTIS . ; _. .; • ; • •

;j ‘.V ■ '.Salin, nūs inine dus avinai, skaudus • .
• .-Jie silpnina dvasių paikai., , ....,.1‘‘

Ar nulas/ kaip mergaitei, raudoti nuraudus., ’ 
Nors spaudžia nelainds, vargai?
Ne 'taip nusų- bočiai -.didvyriai-kariato'į

... .. Kai, gindami■ brangiųjų Lietuvą ;sąvo., ,•
r ' JU ® j° į .kovų .pulkai . 7 .' “ 4 '... , . ; ;.. ....

Kam trokšti pradengti tų uždan&ų-girlų',
. . . - . . Kur slepia kelius ateities? .. .■ .? .. . • ..

Tuk Dievas .teisingas .ir valdo ir/skiria., ' * 
Laikus, iš Aukštos'paslapties C . .

. Kas bijo/šešėlio - Šešėlius tenato,
/ . ?. ! į ■ 'Tas" Dievo'galybės tiktai nesuprato: 

"Naktis, jan.'visur be .ylltles.'.. ".

.. /' J 'darbų,' į, daj-bų, 'kaip Dievas įsakė, / . 
u" Su tekančia saule viltiesi ' /'V

O Tėvas Aukščiausias, kurs amžiais nūs plakė, 
Paguodžiančių rankų išties.^ 
Su Dievo pagalba ir noksiu šarvoti 
Tik stokim į darbų už laisvę kovoti, 
išnyks palydovai naktiesi

12



' "■ : ■■ ■■■ ■■■ į ■ ■ • ■ '■ ■

. KAS DARYTINA LIETUVYBEI IŠLAIKYTI

Lietuvių tauta yra didžiausioje grėsmėje.Tėvynė je liku
sieji žudomi arba pražūčiai deportuojami i Rusi ją. Vakaru 
laisvėje atsidūrusiem nepalanki aplinka grasina sunaikin- 

. t i jų tautinu individualybe/Ši t ai tautinio išlikimo pro- 
;• blemai sekti ir,kas esamomis sąlygomis įmanoma,daryti

■ veikia VT^Lietuvybės Išlaikymo Tėrtiyba,vadovaujama prel. 
Ii.Krupavičiaus .Tarnyba buvo sukvietusi Vokietijoje tebe- 

. sąnčių .lietuvių švietėjų bei kultūrininkų konferencija 
kurios uždavinys buvo numatyti,kas darytina lietuvybei en 
gracijoje išlaikyti'.Cia skelbiamos, konferencijos .prieit o£ 

j■ išvados tėra medžiaga tarnybos veikiai. Tai pačiais kiau—;
? ■; Šimais susisielojusius tarnyba kviečia savo, kritiškas '■ 

pastabas ir pozityviai, naudingas sugestijas’ jai pareikšti 
■. ■ /ELTA/. ■

'Akivaizdoje to,kad Lietuvoje atėjūnų žudomi ne tik lietuviai,’ 
bet ir pati lietuvybėj išsivijoje-lietuvius tirpdo gyvenimas,ir 
lietuvybe^ neretai, naikina patys lietuviai,konferencijos dalyviai

: visais balsais nut arė: ‘ ‘ . . ’ • . • '
1.Artimųjų uždavinių reikalų.: ■ . ' ' '

a/S.tengtis:įkad bio1 ogiškai. išsilaikytų visi lietuviai,šiokiu 
ar tokiu būdu atitrūkę nuo- savo tėvynės,ir kad veiksmingai būtų iš, 
laikyta jų.lietuvybė,o ten,kur pastebiamas nutautimo procesas,būtų 
imamasi priemonių jam sustabdyti ir hųtęust ėxl.tiems. 1 ietuviams su
grąžinti į gyvas gretas. • . *

. ■ b/Visus-atsidurusius šiapus' geležinės uždangos lietuvius įpa-> 
reigoti būti mūsų tautinių vertybių saugotojais ir lietuviškosios 
kultūros.kūrė jais,kad žengtumėm žingsnis žihgshin su vakariečiais 
ir veikliai-dalyvautumėte jų. pažangoje bei jų laimėjimuose.

. c/Visais galimais būdais kaupti mokslo ir kultūros vertybes 
ir jas persinešti į atvaduotą Lietuvą;

d/Visiems laisvėje esantiems lietuviams darniai ir veikliai 
įsijungti'^ didžią ir .šventą kovą už'Lietuvos’politinę laisvę,.

• ■ • 2.'Organizacinės ' Santvarkos r eikalu; ,
a/NeatĮdėlioj ant pradėti vykdyti mūsų tautinių diasporų orga- 

~ -nižavimą'-pagal Pasaulio Lietuvių Bendruomenės santvarkos' nuostatus, 
Sudarant atskiruose kraštuose PLB organizacinius vienetus.

//Visais kanalais veikti JV lietuvių nuotaiką,"kad ji būtų pa
lanki PLB,pradedant organizavimo darbą iš apačios.

c/Susirūpinti tautinės, lietuvių, organizacijos' įteisinimu vaka
rų Vokietijoje,kad jau dabar IRO globos neturintieji lietuviai .ga
lėtų reikštis OLB organizacijos rėmuose.

3.Naujųjų ir senųjų emigrantų organizacinės veiklos rei- 
‘ kalu:. : ’ ~
a/Naujieji ir senieji emigrantai veikia' bendrose organizacijo

se.; •. ' • .
//Naujųjų emigrantų uždavinys,įėjus' į senųjų emigrantų organi- 

zaci jas,virsti lietuvybės aktyvu,ūgdent'senųjų nusiteikimus pereiti 
į- PLB formas ir populiarinant jų tarpe lietuvybės išlaikymo progra
mos idėjas. . ■ .'.1 . ' ■ .'

c/Lietuvybės' aktyvo idėjos brandinimasj ir planai parengti, vie- 
. tinio pobūdžio klubuose. .■ .

d/Naujieji emigrant ai'neišleidžia'iš galvos minties būtį pasi
rengusiems kiekvienu momentu grįžti, atvaduotom tėvynėn ne/ik: pa
tiem,bet nepailst amai; ieško senųjų emigrantų tarpe norinčių grįžti 

■ i’šlais’vinton Lietuvon^ •- ", ’ ■ '.. .' '

Ą.Vakarų Vokietijoje pasiliekančių lietuvių reikalu jau 
dabar vykdytini šie uždaviniai:

ą/Rūpinamas!,kad pasiliekantieji lietuviai turėtų savo gimta 
kalba bažnytinius ir religinius patarnavimus.
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b/Rūpinamasi,kad jų vaikai turėtų vaikų dar.'elius,pradžios 
mokyklas,sekmadienio mokyklas,suaugusių kursus ir savo gimnaziją, 
kurios vieniems išlaikyti neiste'ngiahf,kurti' bendrai su estais ir 
latviais.

c/Rūpįnama.si suorganizuoti. kel.iauj.anč-ių ..liaudies švietėjų 
T k ądr as. ‘į : :
r -.. ■ d/Pasilįęk.antiejį, lietuviai -turi būtį, aprūpinami lietuviška 

spauda/laikr aščiais,knygomis, j aunimo. literatūra ir. 'kt.
e/Organizuojamas pasiliekančių .lietuvių šelpimas.

. ■ . f/Orgariizuoj amas pasiliekančiųjų .Vokietijoje' studijom baigti
šelpimas,. ' ■.' .■ ■.

. g/Rūpįnąmasi Austrijoje pasiliekančių lietuvių atkeldinimu \ 
Vakarų Vokietiją.

r ■ i/Rūpinamasi ,kad pasiliekantieji "hard core" kategorijos lie
tuviai būtų sutelkti į keletą nedidelių tautinių stovyklų,jei 
stovyklinė‘tvarka bus palikta,o jei ne, s t engianti s juos įkurdinti 
"lando" ribose.

h/Vakarų Vokietijoje pasiliekančius lietuvius,bet neturinčiui 
IRO globos,stengtis taip pat suburti į dideaniūs vienetus "lando" 

; 1 : ribose. •. - ' ; .
' k/Rūpinamasijk'ad būsimose globos įstaigose būtų tautiniai 

etstovei-globėjai ir kad atatinkama tų įstaigų bendradarbių dalis 
būtų tos pačios tautybės,kaip-globojamiejį, • į

1/Energingai rūpinamasi,kad juo didesnė dalis norinčių emi-
■ gruoti turėtų galimybės tai padaryti. '-

■ 5•šeimos reikalu:
“t ■

.a/Grynai lietuviška ir gausi šeima laikoma-kertiniu akmeniu
■ •■lietuvybei išlaikyti;ir jai ugdyti.

: •b/Tokiai šeimai reiškiama kiekviena proga ne tik. pagatbos,bet
ir teikiama jai moralinės,socialinės ir materialinės paramos.1' 

c/Daroma pąstangų.ir prbpaguojame,kad lietuviai vestų tik 
lietuves ir lietuvės'tekėtų tiktai ug: lietuvių.

d/Prop8guotina,k\ed naujieji'emigrant ai lietuviai ,ypač JAV, 
stingant susįpr.atusių lietuvaičių vestų nut autusias: lietuvaites ir 
tuo’būdu grąžintų'jas1 gyvajam lietuvybės kamienui.

e/Kovojama su kūrimų tautiškai mišrių šeimų,kurios dažniau
siai veda į nutautiną. ! 7...

' . f/Daroma pastangų tautiškai mišrias šeimas įtraukt i .. į, lietu
višką: gyevenimą,siekiant nelietuvišką šeimos partnerį palankiai 

.. . ■ nuteikti■ lietuvybei,o iaįkus laikyti lietuviais.

■ .- - . ' • - . 6.Švietimo ir auklėjimo reikalu: .
a/Lietuvybės -Išlaikymo Tarnyba turi centrinį švietimo , ir • auk

lė jimo skyrių. . ..... ' . ■
b/Švietimo ir auklėjimo skyrius,akip ir centrinis organas rū- 

.pinasi: , . ■. ;, .
i. 'l'.Visų lietuvių išeivių bei tremtinių' švietimo,mokymo ir auk- 
j ■ Įėjimo koordinuojamuoju darbu. . ' ■ ’: .

2.Šiem darbui reikalingų vadovėlių ir mokymo bei auklėjimo 
... priemonių parengimu ir pagaminimu..

■. 3*Neatidėliojant parengtį šiuos populiarius 'lituanistikos
■ vadovėlius:Lietuvos Istorijos,Lietuvos Geografijos,Lietuvių kalbos 

ir enciklopedinį lituanistikos vadovą.
■: . c/Kiekviename krašte lietuviai turi centrinį švietimo ir aukl

jimo organą,kuris koordinuoja vietos lietuvių švietimo- ir auklėji- 
į - mo, darbą,bendradarbiaudamas su lietuvių vietos orgariiz'acijomis,pa

rapijomis, draugijomis bei klubais.
; d/Krešto centrinis švietimo ir auklėjimo o.iganas imasi pats

iniciatyvos ar gelbsti kitom institucijom. pagal reikalą ir aplin
kybes steigti vaikų darželius,pradžios ir kitas mokyklas,lituanis
tikos kursusj.liaudies universitetus, skaityklas,bibliotekas, chorus 
bei ansamblius,‘vaidybos mėgėjų būrelius,radio valandėles ir kt.,o

■ '■ ' ■'' - ■ '' " ? ■ ' - '- ; ■ ■ ■ '-„■;■ -.; 

- - • .? ' ■ ■■„::';; L- ■ i - ' . . : \
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taip p?t remia esamas arba steigia naujas jaunimo saviauklos, ideo-r 
; f .Ilgines ir sporto organizedjas bei sąjungai at klubus. ■

. e/Tuoj; pat savo krašte suregistruoja švietimo ir auklėjimo 
darbuotojus ir sudaro atatinkamus kadrus..
.... ' W° didesnių įiętųvių- ęenttųL.šėimbm parūpina

. lietuvius' auklė to juš-korbspondentiis.' ■
. . g/Ypbt’ingo ■ dėmesio ‘ skiria,kad musų mažieji' būtų auklėj ami

tautine, lietuviška, dvasia ir pradžią mokslo-gautų lietuvių kalba. 
' •' i' ' ' 7-Lietuvi.ų kalbos reikalu:

a/Ypatingei pabrėžti,ked lietuvių kalba brangintina ne tik 
dėl jos,'senumo,kaip daugelio kalbų prokalbės,kiek ypač dėl jos 
didelio žodingumo ir. pažibs kalbos lankstumo-, įgalinančios .nusakyti 
žmogaus giliausią galvoseną ar-jo švelniausia bei'jautriausią- iš-' 
gyvenimą... •. . ■ J. ... < , ■ ž■

. • b/ieikyt-i gryną,>neatmieštą svetię^bių lietuvių kalbą pegrin- 
"•* "dihiu veiksniu lietuvybei išlaikyti-ir ugdyti.''

c/Visi lietuviai išeiviai įsipareigoja kalbėti tiktai lietu- 
■. viškai-.šavo šeimoj e, bendraujant'-su giminėmis ar pežįst amais, įvai

riuose _par engimuose bei iškilose ir kt.,kreipiantis su reikalu į 
■ ' .lietuvius kunigus,gydyto jus,advokatus,bankininkus er kitus reika

lingus .asmenius, . ! ■ , ■ > .
■ _ . d/Diegti.mūšų mažiesiems pirmąsias mokslo žinias ir poterius 
tik lietuviškai,taip pat suaugusieji savo.maldas riamie ir bažny
čioje kalba tiktai lietuviškai.'

.e/Visi laikraščiai,žurnalai,knygos ir šaip jau pasiskaitymui 
skiriami spausdintai leidžiami tiktai gryna lietuviška kalba,ypač 
žiūrint,kad lietuvių kalbos sakinių sudarymas nebūtų svetimos 
įtakos paveiktas.-

8.Spaudos reikalu:
a/Lįe.tuvyhės Išlaikymo Tarnyba parengia, lietuvybės išlaikymo 

gaires "ir"skatina spauda jas populiarinti ir judinti reikalinguo
sius klausimus.
j. b/Orgpnįzu-oja .leistinų knygų paruošimą ir jų priežiūrą.

c/Skėtina atskirų kraštų lietuvių klubus,perapijas ir jų .ben
druomenes prisidėti, prie lietuviškos spaudos platinimo.. ' :

d/Skatina atskirų .kr aš tų--bendruomenes prisidėti-'prie vieno 
ąr .kito leidinio išleidimo,pažymint spaudinyje,kad' t'ei yrą krašto 

. 1 ietuvių-bendruomenės duoklė lietuvybei, išlaikyti.-: '
'• e/Sk etine lietuvius žurnalistus: ' '

.. ........ i.nuolat jrel.'ti dvasinės rezistencijbs-'r.dkelingumą,huro- 
. dent,kokią žalą daro : nutautimas lietuvių tautai ir Lietuvos vals-

• tybei. ■ . . ' , ■ ' ' ■ • ; J
2.Duoti iš Lietuvos istorijos kuo •daugiau pavyzdžių,pa

brėš iančių'--ir išryškinančiu lietuvių heroizmą,Lietuvos vaidmenį 
. pasaulio.istorijoje,tokių straipsnių daugiausiai dėti į jaunimo 
ir vaikų lektūrą, • ’ •

' f/riaryti žygių,kad- tų kr aštų'lietuvi ei-,kurie neišgali pas 
seVe suorganizuoti spaudos,būtų aprūpinti'lietuvių'spauda iš'kitų 

: .kraštų sū specialiu skyriumi to krašto gyvenimui pavaizduoti, į.

j.lteno ir mokslo reikalu: -;
■ a/Lietuvių kultūrai palaikyti ir kurti steigtinas lietuvių ins

titutas.'. .. .'•• ■ . : ’f P-. '■

■ b/Liet'uvių institutą ‘sudaro-dailiųjų menu/tapybos,grafikos, 
skulptūros,dailiosios literatūros,muzikos/ir dvasinių.mokšlų/lie- 

... ttuvių kalbotyros ir’ 1 tahtotyrqs,Lietuvos Istorijos,lietuvių lite- 
.iatūros istorijos,meno istorijos,filosofijos,pedagogikos,socialogi-  
■jos ir teięių/atstovai-kūrėjai.. \ ■ -į

c/LietuVių Institutes'duoda, užsakymų dailių menų- ir dvasinių . 
’mpkslų lietuviam kūrėjams,už jų geruosius darbus skiria premijas, 
leidžia- jų knygas ir reikale skiria pašalpos kitų leidžiamiem/dar- 

' bams. '. .. . ■■ • ■ • ■
d/Jeigū totkšai institutas ^nebūtų sukurtas,tai -remtina, kita 

įsteigė jau esanti ir turinti panašų ti’kslą,kol išsivystys-iki čia 
minimo instituto^ ?
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,e/Visi liėtaviei savo.kulTprąį remti ir ugdyti apąidedą meti-f 
'niū mokesčiu,kuris tor i. būti nemažesnis,kaiP vįen.pą doleris met sos,

' ■ ■ ; ■. ■ - i . • • » • ’ ■ - • į”-’’. f
lO.krikščįoniškoš religijos '.įr mo.raiėš .bei' .papročių rei-'

• kalų: . ' " '■ .. .- ■ j
1 ' ; a/Siekiant padaryti savo ' tėvyne i/taut ai. į r/t-aut iš kūmai lietu

viu išeivių-meilę. s.ąmpnįngę’snę ir tvirtėsnę,-privalu ,įsisąmoninti 
Savo tautiečius krikščioniškoje .'dok'tri.no'je -tėvynės., t aut os .ir. .tau
tiškumo klausimais. ..

b/Krikščįoniškoji moralė ,ypač' šė-i-kos mor.alėį, t autam. ir tautybei 
palaikyti yra viena iš pagrindinių atramų, todėl' privalu .jaų skl.ęist j 

. „ ir’, visomis, priemonėmis. palaikyti. ' //.:/.
c/Vįsi lietuviai išeiviai spiečiasi pr.i.e lietuviškų .parapijų,/ 

kurios laikomos- jų dvasiniais centrais,kad’ išsaugotų savų .atsineš-’ 
tus grašius lietuviškus krikščioniškus.papročius ir . k ad susikurtų

i v- ;d/Tose vietose,kur lietuviškų.parapijų nėra,Stengtis jas su-
’ "daryti. • .-.'i

e/Toše vįetose./kur vietinės'ęSlygb'š neleidžia kurti lietuvių 
. p'arapi jos/ar fcąž'as. lietuvių skaičius neįstengia. to padaryti/tėn 

spiestis prie vienos kurios bažnyčias1 ir ttio 'būdu.susidaryti’savo 
dvasinį centrą, kaip įnamiam. , , .... . ' ”, ’’ . < ' , '

c-ii • ’ ■ • ■ ‘ . 1--q0o— ... j

' / ? ”■ . ' - '?■ - ■. ■ įvKraų jėįis/~
. - • . I ■ ■

IŠLAISVINTOS LIETUVOS., ŪKIO.ATSTATYųO REIKALU

■ Vil kui dšr? tebesant Lietuvoje,jo darbų plane'buvp. numatyta 
šalia politinės, krašto laisvinimo kovos,kartu, ruoštis įr sunaikin- 
to jo ūkio atstatymui.Pasiruošimo darbas išlaisvintos Lietuvos 

'ūkiui atstatyti buvo vėliau tremtyje .atnaujintas,suintensyvintas 
įr tęsiamas toliaū..Šiam darbui vadovauti'buvo prie Vykdomosios 

.Tarybos-sudaryta1' Krašto ūkio Planavimo Komisij.a;Jos darbas apėmė 
visas pagrindines mūsų .ūkio sritįs-žėmės^ūkį,pramonę ir ..amatus,; 
energijos ūkį, st sty b at, susisiekimą, miškų ūkį, žuvų ūk į,-prekybų, fi
nansus,kooperacijos uždavinius,sveikatos-reikalus,socialinės poli, 
tikos uždavinius, toliau kadrų .paruošimą ir visus .kitus tautos .ųkio 
organizacinius klausimus. . ' / ■

.į darbą buvo įjungtos .vi.sos tremtyje mūsų esąnčios profesinės 
organizacijos ir pavieniai visų sričių specįelist-'ai,"kurių skaičius 
šįe.kė apie'2.00 'asmenų.. ' . ų , i .-

Visa kas iki šiol buvo 'šiuo feikalu padaryta,pasirodė-.1949 
metų gale .gražioje 21.4 psl. knygoj e-"Išlaisvintos Lietuvos ūkis"' 

. I tomas.Tai yra įvadas it.’pį.an avimo uždavinius, jų pobūdi, ir turini. 
.' Tolimesnieji konkretus 'darbai, pagal- pirmojo 'tomo -programą,'bus ren- 

kstoi į sekančius tomus.- ' '
Ta proga yra kviečiami ir. .Švedijos lietuviai-įvairių ūkio 

: sričių darbuot.oja.i;agr.anomai,eko in’omistai,gydytojai/inžineriai,pra- 
mdnink’ai,teisininkai ir kiti prisidėti prie krašto ūkio plan-avimo 
komisijos numatyto ir vedamo darbo. » ■ , ’■ ,

- • Švbdija yra-visais atžvilgiais, mums artimas ir idomu.s’.kyaštas 
Jame galime, daug ko rastį'ir,surink't i, k as. vė'liau/ats't at ant -. .išslai 

. . vintą Lietuvos ūkį,būtų ’tikslu ir naudinga panaudnti.kodernūs-kraš 
tai planuoja savo ūkinį' gyvenimą mažiausiai bent JO metų- pirmyn, 
kės gi negalime numatyti kiek ilgąi mums teks išbūti tremtyje. 
turim©-tariau iš' anksto paruošti. generalinį-principinį planą,k.ad

• laukiamai laisvės' valandai išmušu’s,galėtumėm iš karto be ilgesnio 
delsimo pradėti' racionaliai ir planingai atstatyti sunaikintą 
krašto ūkį >nt modernių,tvirtų pagrindų, ■ ( - .... 7
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Kąkiekvienes konkrečiai šiandieną galėtų atlikti,ras "Iš
laisvintos Rietuves ūkio" pirmajame tėmė,karį įsigyti Planavimo 
Komisija kviečia visus lietuvius,tuo pačiu paremiant ir sekančių 
tomų Leidimu.Pirmo jo tomo kaina 6 kronos.Užsisakyti galima per 
L.D?Š.Centro Valdybą adr.Litauiska Forepingen i Sverige,Hantverg.

• 59, tr. 2 c/o Berglund-STOCKHOlk/arba ^ti-esiog kreipiantis į prof. 
^.Kaminską adr.iReutlingenjUiėlandštr.p ,Deutschland-Franc.Zone.

.Vietoje įvado-,prof.J.Kaminskas ir prof,St.Dįrmantas,patiek
dami minėtų darbų' .pirmąjį tditįą.visuomenei,raš.O jame norį.:"su- 

. dominti -mūsų rūpesčiu', ir*..tūps,kurie iki' šiol; prie, musų ’darbo 
dar nėra prisidėję, bet gelėtų'į jį. įnešti ir savąją dalį.Atsi
liepkite-ir 'paskubėkit e,neę nežinome-,kiek dar laiko būsime ’pasau
lio ,klajūnei:. į mūšų ateities, planavimą-įdėtas darbas bus.mums,

• ’namo grįžtant/moralinis, pąspš grįžti-su >remia. ąąžine,’ųėd ir. tremr 
•tyje būdąiiijnėužmiršoEie. Tėvynės reikalų" • '■
... .... ... 1 ... ,( .. • Į . - • . . .
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LIETUVOS ĮNAŠAS:GENOCIDO KONFERENCIJAI JV RATIFIKUOTI

JTO priimta genocido konvencija privalo atskirų 
valstybių ratifikuojama,kad įgytų galios.Pasireiškus tam tikrai 
propogaridai prieš ratifikavimą,.JV senatas paskyrė pakomisę,kuris 
surinktų visuomeninius liudininkų- pasisekimus. Autor.etingas žodis 
priklauso žmonėms, kurie pažįsta, sovietų pavergtuosius kraštus. 
Pradėjus šiuos liudininkus apklausinėti ir priėjus prie sovietų 
pavergtų kr estų,staiga kl ausinė j imps buvo nutrauktas.Tik energin
gų ALTo ir LAICo atstovų bei "genocido'.’ termino■ autoriaus Lemki- 

■no pastangų dėka liudininkų klausinėjimas buvo atnaujintas.,Apie 
Lietuvoje bolševikų vykdomą genocidą parodymą Jungtinių Valstybių 

'• senėto • pokomisiui ,lįpo,2. t padarė R, Jurgele. .
-—0O0—— •

’ . ' VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ' ‘

Vasario 1'6 diena šįmet rado didesnio -etgaršio,negu 
.kitais metais.Misų tautiečių pastangomis pasisekė įeiti ne tik į 
spaudos puslapius,bet ir į radio transliacijas su gyvuoju žodžiu.; 

’ - Vasario m'ėn.lp dieną Romos siųstuvas davė koncertą. "Čiurlinio" : . 
įdainuotų plokštelių,kurias į ten prisiuntė VT.Prabilo keliom, ii*i-< 
nutėm Ispanų radiofonas,Uragvajaus ir kt.Dėmesio verta translia
cija iš Stuttgarto,kuri davė pasikalbėjimą, su VLIKo neriais,ypeS 
atkreipė susidomėjime^ Voice of America lietuviška transliacija 
pavergtajam kraštui.Da] į-medžiagos ir dalį mus. pasiekusių atgerė
siu čia skelbiame/ELTA/ ■

STUTTGARTO RADIOFONE ' ■f '.------- ' : ■
Vasario 16d..l8 vai.siųstuvas transliavo vokiškai 

pasikalbėjimą,o po jo sugrojo "Čiurlionio" ansamblio įdainuota 
"Op,op,kas ten,Nemunėli?"

Pasikalbėjimo tekstas buvo toksai:
Šiandien lietuviai,maža taute,kuri jau eilė metų 

kovoja.su savo galingu pavergėju,švenčia savo didžiausią necione- 
linų švente.Žinodami,kad dar daug lietuvių tebegyvena Vokietijoje 
ir klauso mūsų transliacijų,pakvietėm prie mikrofono, lietuvių 
atstovus,jų vadovaujančio organo Vyriausiojo Lietuvos Išslaisvini-. 
20 Komiteto narius. • ,

. -Prašome paaiškinti,kokios prasmės Jums turi
ši diena? .

■, ' -Vasario 15 d.1918 meteis,dar kerui ■ tebeinant 
lietuviai savo sostinėje Vilniuje paskelbė savo valstybės atsta
tymą.Pp 120 metų su.viršum caristinės Rusijos okupacijos atstaty
ti savo valstybą tai buvo didelis įvykis.Prėzidento Vįlsono dek- 
liaruotos tautų apsisprendimo teisės buvo palanki atmosfera atsi
kūrusiai valstybei.Bet užiimti vietą tarp Europos valstybių ne
buvo lengva,Vokietijos demokratinės grupės tada pirmosios parodė 
naujau atsikūrusiai valstybei palankumo ir.paveikė savo vyriausy
bę pripažinti Lietuvą.Toliau pusės metų žūtbūtinės kovos .su bol
ševikais,kurie mėgino per Pabaltijo valstybes užlieti Vokietiją. 
Pabaltijo valstybės ir Lenkija sėkmingai atstūmė užpuoliką,tada 
su,.Sovietų Sąjunga 1'920 metais liepos. 12d.padaryta taika.Sovietų 
Sąjunga pripažino Lietuvos nepriklausomybe ir atsisakė nuo- bent 
kokių pretenzijų "visiems laikams" į. Lietuvos teritoriją.Taip, 
"visiems laikamą",nes tada Sovietų^Sąjunga bubo silpna. 1'921 m.Lie
tuva buvo priimta į Tautų Sąjungą. Šitokis kelias buvo į laisvel ir 
Europos valstybių seimą..,.,. ‘ •

Po dviejų, dešimtų laisvo gyvenimo prasidėjo kelias 
vėl į .nelaisvų,Gerai pažįstamas 1939 m, Ribentropo-kolotovo susita
rimas, kurio rezuLtatas-Pabaltįj o„valstybių okupacija ir prievarti
nis įjungimas į Sovietų Sąjungą.Ši prievarta 'įvyko,nes sovietai
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jau buvo stiprus,o Vokietija nustojo buvusi demokratinė.
-įjungimo procedūra dabartinių įvykių šviesoje.ge

rai suprantama.Bet kaip dabar yra su Lietuvos teisine padėtir.i?Ar 
kurie tarpt autines teisės.autoritetai- aneksiją sankcionavo?

................ ' -Vakarų'didžiosios ■valstybės-'Bp-ltijbs valstybių į- 
.jungimo į- Sovietų Sąjungą nepripažino.Washingtone,Londone,Vatika.- 

.ne -ir kt.Veikia oficialiai Lietuvps-..dip.lo.matihėsststoyybės.-
■■ ' -O vyriausybė? .... /

•J ■ ■ m -povįętams-LietųVą užėmus vyriausybės nariai.buvo
deportuoti..Vyriausybės vietoję veikia dabar Lietuvos Išlaisvinimo 

;Koiitet as, kuris eina. vyriausybės-.funk c i j aš; ■ , .z ■ ?'V-;
••- -Kaip j is • susidarė?- V/V . . '

’. ,r . --. -Jis buvo sudarytas visų .Lietuvos demokratinių
■grupių ir kovos organizacijų; susitarimų.Lietuvoje okupacijos "metu.

. 1944m.gestapas jo daugumą norių suėmė.. ir.,‘išgabeno įkalėjimus. Po 
karo jie buvo išlaisvinti ir darbą jau atnaujino Vakėtuose'.Jis vei
kia kontakte su Lietuvos.diplomatinėmis’atstovybėmis ir viso pasau
lio lietuvių organizedjom,ypač Jungtinių Valstybių,kur lietuvių 
emigrantų yar erti milijono , t pigi, ketvirtadalis . t autos.Kol .kr aštaa- 
nėra laisvas, Vyriausias Lietuvos-- Tšlpišvinifto■'Komitetas yra tau --. 
tos valios reiškėjas. ■'......G;

. ...... , . -.0, iš krašto turit e. žinių?.
į' -Krašte viskas dptoop.'pįpgėl'; šūkį:nuo vakarų įrry-

tų.s! Deportaci jos šdarkė ją. Jau- 25$ .:gyverit-bjų išv.ežt,š,-Vy~’rupų nfe-
' . b ei i ko.. Kunigų tik 50$.Ūkininkų apie -bC$; jau kolchozuose. Kurie tu- 

re jp; pėi.' JO hą.’,tie. į koljchozus nepriimami:gabenami į Rusi ją, Jų 
-vieton.1 atgabenami mongolai, mąšihio tautės- naikinimo procesas-.su.ar-

", ke ja, . -■
-0 at eitis,.ar esate optimist ai?

........ ' •-/Tiek, pą.t kaip ir. jūs del Visos Europos ateities.
‘Nes mūšų likimas yra tampriai susijus su visos Europos likimti.

Sovietų in.per alizmui veržiantis į Vakarūs,;Pab alt i jo valstybės-buvo 
tik pirmosios tos ekspansijos auko.s,.Šiąndięn vargiai kas betiki, 
kad sovietinimo procesas bent kuriame okupuotame, krašte sustotų 

j .pusiaukelė j.e...ir .Jyad nedegintų, persiristi per dabartiną geležinę 
' uždangą .-tolimui i’■'Europą’. Arba’Europą’ bus isgelbėte-t.ada. ir Lietu
va bus l'aišva-arb a Europoje' įvyks tai-.,k..as‘' dabar vyksta''Pabaltyje.

,-Savo tėvynės likimą, siedami su Europą, turit e, he
.. .ab e j atgaivoje ir. p.e’vyzdi,kes' laukia Europą atsidūrus panašioje pa- 
' "dėtyje, .

.į- '- .r : '.' . -Tikrai taip.Į’r net daugiau.krušų kraštai po pi'.rr.o 
pasaulinio’.karo sykiu su Lenkiją'pastojo, kelią į. Vakarus slęnkan-

..u81am ..bolševizmui, ir tuo. pasitarnavo; Vakarams.Dabar mūsų kr.ašįtų 
skaudus likimas padeda" Vakar aus tinkamai suprasti pavojų. Ir ■tai

’-..yra mūsų moralinis. įnašas .-Vakarams.Vakarų visuomenė vis aiškiau 
supranta,kad "jos jėga ya Europos vienybė,kad į Vakarų šeimą ir 
laisvos ir tuo tarpu nelaisvos tautos,To supratimo isdava-Lie-

..... Jtuv.a su Latvija ir Estija; dalyvauja Europiniame Sąjūdyje pilnatei- 
siaįs /nariais.0 ir paskutiniu laika Amerikos lietuvių kongresą

. nukreiptą prieš' genocidą. Lietuvoje,sveikino prezidentas Trumanas
- ir daugelis kbngreįča'nų. ’ • ■ '• 7 . , ' j;

;• .Vąką'rų susipratimas aųga.tLiętuvos dalyvavimas. Vakarų bendra- 
’. darbiavime taip pe't stiprėja.Sit'as procesas ir :pro- labai'tragišką 

dabartį duoda pagrindė pasitikėti ateitimi.
m. . .. .'.rBet šiandien,turbūt,nejaučiate šventes- nuotaikos,
■ į ąt.siž-,yelgįant į padėtį,kur i d je -.yr p liet'av'ia.i namie ir ' i'šb'arstyt.i

' pč.'pąsąulį? ■ . '. .
, . -Tikrai taip.'Nors' šią dieną, švenčiame,bet- ji yra

': dabai ne jauki: mum, ši dabartine, diena yra proga priminti viso pašau 
lio lietuviam,ypatingai kovotdjam tėvynėje.,kad šios dienos šventė-

• : je dės nętutięė pagrindo džiaugtis',bet kad mes norime ir kad .ateis 
‘tokia "tikrą šventės dieną,kad Lietuva vėl bus laisva. -. ■ •

'■ f'i ■ > - VOICE OE- -AKERIGA
• .Vasario 16 d.Voice of"'America siųstuvas davė programą lietu

vių kalbą, skirtą pavergtajam kraštui.Tarp kitų dalykų .transliavo
. VLIKo pirmininko K,K 'upavičiaus 'ir buv.prezidento K.Gtlnf aus. kai-
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bas.Griniaus kalboje pabrėžia:Amerika stovi priekyje kovos prieš 
bolševizmą,bolševizmas nėra nenugelipmas:.yisi lietuviai užsieniu
ose,kelia balsą prieš, payęrgėj ą,;t;ėvynp, j e. .reikia taupyti savo jė
gas ir ištverti iki- isva'tevlap'. ’ s.

... VLIKp pirminįnkas -pasąkė tpkią. kalbą:.,
’ . ' . • Mieli ai, br oliai ir brangios sesės.,r - : .- ?•
.... Sveikinu .jus-laisvojo' pasaulio liet avių vardu Lietuvos

/"• nepriklausomybės šventės' dieną.Skaudūs įvykiai pastatė tarp jū-
sų ir nfi.su sunkiai /perž ingi eita gėlez-ine tvorą, Išskyrė mūsų kūnus, 
bet si,elų išskirti nėgali.Kur. lietuviai bebus, ir kaip'jie-bebus-? 

’Lietuva „juosįjungs' nesutraukomais, ryšiais* > ’ ~
Męs žinome jūsųvargus it kruvinas kančias.Žinome okupan 

i‘ - to kėslus isriaiki^ti ’lietuvių t autą ir . jos-.įžeuielę..ąpgyvęndintį J 
'į1 ''/maskoliais'. Žinoma .apie ištremtuosius į Rusijos bei? Sibiro mįr- ; 
i!į'lJE-ies Stovyklas..Žinome apie lietuvių kultūros ir sutelktų :per

' ' 'amžius medžiaginių- tur tų naikiniaą. žinot. ’f aip pį>t ir" ap'i e dįdvy-
• iįšk a'. 1 ietųvi'lį..tautos ^pąSįptięMiJlimą^ ir' įgą žūtbūtinę kovą., Ži- 

' ’ nor. apię partizanų žygius,kuriais šiandien gėrėš-i visas lą-iskasis 
pasaulis.\ . .' . ■ ■'

■ ' ’Bet: ir mes .-taip .pat viso;-: jėgom dalyvaujame-su jumis
'toje kpvoje.Nįip pirmųjų vakarų:dįuropos atsiradimo ;-dienų,dar ta—

" k ai joję, šįautė jo/nacių -teror ag., tebeveikia Vyriausias Lietuvos 
''Išlaisvinimo komitetas.Vėliau jo darbui plėsti-buyo .sudaryta Vyk- 

~ 'd'omo ji Taryba.-jiem talkina viso . laisvo jo pasaulio ’lietuviai ir
. .jų or.gąnizecijos,nežiūrint,kad jie išvykę, i.š- Lietuvos ir kur ap

sigyvenę. Mūsų visų psstąngų dėka pesaulis žino,kaip žiauriai bol- 
š.evikai npikina,'kanl<inK'd.r kryžiuoja :Tieįuvių tautą...ir,'k-.aiP dfcdn 
.vyriškai jinai ginasi.Lietuve šiandien yra...populiariausia, iš visų 
bolševikų pavergtųjų tautų.Apie.ją.daug prirašyta ir-, prikalbę t a 
■visomis pasaulio kolbomis.,Tų pas.tangų dėka Lic-tavp: tebeleikoqa 
nepriklausoma Vąljtybe, beveik v-i/sų pasauliojvaistybiųj'įEilė.. tų 
valstybių laiko; dar-mūsų įgaliotus ainist erius kaip nępr iki aušo- 
tuos, valstybės’: atstovus. Prie jų.'priklaus d’Amerikos ..Jun.gtinė'.s Vels- 
.ty bes, Didžio ji -Bri t eni'jg(.ūr egbąjųs, Vat ikanas ;ir k it oę zYpat ingai 
nuoširdžiai ir''kietai .stovi'.teisės' ir ' teisingumo /sargybo j'e,.vp- 
•.dinasi mūsų pus'ė j'e1,'Amerikos jungtinių Valstybių.'.vyriausybė .

Mūsų kančių keli as, dar. nesibaigia. Bet jokios abejonės 
nėra,kad kietu ir tikru žingsniu žengiame į laisve^. Šie keli Lie-' 
'tuvos didžiųjų nelaimių metai jau daug paėmė lietuviškų galvų. 
Praretėjo lietuvių tajit.a.Liętųviškosios’.galvos ypatingai pabrango 
:Nenustodani kovoti ūž‘'savo 'tautos ir valstybės laisvę,br auginkime ■

■ ■ lietuviškas galvas -ir. Įietuviškąji kraują,Kaip tai padaryti jus 
,geriau Žinote Akės, pasitikime jumis. Pąsit.į£ėkitet-ir Jus .mumis:.

- ^Vyriausiuoju. .Lietuvos'/ISlpievinimo,••Komitetu: ir■■ visais. ;lpiSv'.Ojo 
.pasaulio, lietuviais-.. -* • - ... ..., ų.-, įJ-i — - , ..

.Vi-s.ką darėm ir visk.ę. <ieryšir.ė-,kpd Lietuvą išlaisvįntu- 
. nėr.,:Vasario 16-to.ji dienp-cūsų laisvės.'Simbolis' ir laidas.-Lair-ė-

•.. jįr.Uy tikėkime,laimėjiuą .pasiekšir-.ę.Lietuviškas .Dovydas nugalėjo
' carb'_Galijotą.Lietuviškasis '.Dovydas.nugalės ir. raudonąjį slibiną. 

D ievas'su r?urįs. •_
”■ . . ' ' ‘ ’t--.-oO.0Qo-vt • :'l/

'ų pps.tahgų dėk ė Lic-tuvą:;tębęls-ikoqa
Ik v-išų pasaulio'vsistybiųj-įtiiilę,; tų 

sųąįga'lidtūS ainistęrįus .-.k pi p n.ęprikleaso- 
. Prie jų..- priklaus ė: Amerikos .. Jungtinės Vai a-

.. ,
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A. a. majoras Julius Siurna r • u .
S. m. kovo 22 d. po stmkios ligos Stockholme mirė atsor- 

. gos najoras Julius Siurna. Julius Siurna gimė 1696 m. vasario
13 d. ūkininko Šeimoje, Smilgių valsčiuje, Mokslus ėjo Panevėžio 
realinėje gimnazijoje. 1919: metais buto vienas iš pirmųjų Lietu“. 
vos kariuomenės savanorių ir dalyvavo kautynėse atstatant Lietų-i 
vos nepriklausomybę. Baigęs karo mokyklų iki 1939 netų tarnavo 
kariuomenėje, kada ir išėjo atsargon majoro -laipsnyje.*

Julius buvo pareigos žmogus ir jautrus savo.krašto mylė-' 
tojas. Rusų vokiečių karui kilus, jis nedvejodamas griebėsi gin-‘ 
klo ir buvo, vienas iš aktyviausių kovotojų dėl Lietuvos išlaisvi- 

. nimo. ’ ■..... '• ■ . ’ ■ '
Lietuva, pasiliuosavus nuo vieno okupanto, pakliuvo į:ki-»' 

; to okupanto nagus, Julius ir čia nepaliko pasyvus. IŠ pradžių ' 
. jis dirbo Raudonajone Kryžiuje, o vėliau kitose pareigose, kurio- 

; se būnant jan dažnai prišeidavo gana aštriai susidurti su okupa-f 
cine administracija ir kietai kovoti už lietuviškus reikalus.. 
Toks kietas Juliaus laikinas! okupantams nepatiko ir jie nutarė . 
jį likviduoti. Be jokios rimtesnės priežasties jis buvo GeŠtapo' 
suimtas ir ilgų laikų kankintas kalėjimuose, ir pagaliau uždary
tas Stutthofo koncentracijos stovykloje.

Būdamas koncentracijos stovykloje, jis kantriai kentėjo 
sunkiai dirbdamas ir laukė išsilaisvinimo valandos. ITe iš musų/ 
buvusių kartu su juo koncentracijos stovykloje, prisimena Julių, 
kada jis'; kartais labai rizikuodamas, tai Šį. tai tų "suorgani
zuodavo'9,, kad sušelpti ar padėti nelaimės draugams', dalindamasis 
su jais paskutiniu duonos kąsniu, .Už tai jis visų buvo mylimas ? 
ir gerbiamas. Visa jo pasikalbėjimų tema ir jo svajonės buvo kuo- 
greičiausiai grįžti Lietuvon, kad ten pašvęsti save sugriautos. 
Lietuvos atstatymo darbui. Bet, dėja, jam nebuvo lemta sulaukti 
tos Šviesios dienelės^ prisėjo mirti tremtyje. Palaidotas Stock- 
holme katalikų kapinėse. Lai buna lengva jam švediškoji žemelėj/

16 vasario Stookholme t y * - •, , • .

Stookholmo lietuviai savo vasario 16 iškilmes ’atšventė 
vasario 19 d. Ki’UM patalpose. J iškilmes susirinko gražus būre
lis lietuvių netik iš paties Stookholmo, bet ir iš artimesnių • 
vietų. Iškilmes atidarė LLAS centro valdybos pirmininkas v. Sta- 
nęika, kurs perskaitė VLIECo. atsišaukimų į lietuvius vasario 16' 
proga ir atsišaukimų tautinio fondo reikalu. Susirinkusius lie- • 
tuvius telegramomis sveikino buvusios Latvių ^pasiuntinybės Stock' 
holme sekretorius Kreicbergs ir prof. B. Me’rman, o žodžiu buvu-' 
Šios Lietuvos pasiuntinybės sekretorius VI. Žilinskas. Prie kuk
lios kabutės susirinkusius palinksmino solistė p-iė Olin", padai
nuodama kelias arijas ir porų lietuviškų dainelių."Akompanavo ' 
V. Ramanauskas, kuris taip pat pianinu paskambino ir savų kompo
zicijų.

Lietuvių Draugijos. Švedijoje

TV—sis Skyrių Atstovų Suvažiavimas

Vasario 26 d.Folkets Jfus patalpose įvyko LES metinis at
stovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo atstovai iŠ visų draugijos 
skyrJtę Suvažiavimui pirmininkavo nik. Urbonas, sekretoriavo
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Kl* Gunauskas. IŠ centro valdybos apyskaitos, kurių referavo 
LDŠ centro valdybos pirn. V. Staneika, paaiškėjo, kad Švedijoje 
esana apie 4?0 lietuvių, bet draugijos kartoteka teturinti žinių 
tik apie 260, bet ir tas skaičius mažta žmonoms vykstant į kitus 
kraštus 4. Be e 114 s kitų centro valdybos nuveiktų darbų buvo rūpi
namasi ir Lietuvių Bendruomenes kurinu Švedijoje. Tuo reikalu 
valdyba palaiki tamprų ryšį su VLIKu ir tarčsi su skyrių valdybo
mis. Visų tų pastangų išdava buvo ta, kad VLIKas pasiūlė centro f. 
Valdybai eiti kartu ir laikinojo Lietuvių Bendruomenes Švedijoje’ 
organizacinio komiteto pareigas, kol bus išrinkti bendruomenes 
vadovauju organai. Atstovų suvažiavimas vienbalsiai pritari tam .. 
VLIKo pasiūlymui ir įgaliojo naujų centro valdybų prisiimti lai
kinojo Lietuvių Bendruomenes Švedijoje organizacinio komiteto 
pareigas.

Nemaža pastangų ir rūpesčių centro valdyba dčjo ir sava 
spauda rūpintis, bet dčl vis sunkėjančių aplinkybių, tiek mate
rialinių, tiek fizinių: tebuvo išleisti tik du “Pragiedrulių” • 
numeriai vietoj numatytų keturių. Nuo 1949 n» rugpiučio mčn. 
pradėtas, leisti grynai savitarpiniai informacijai LDŠ biuletenis, 
kaipo priedas prie '’Pragiedrulių". To biuletenio iki metų galo ' 
iš4jo keturi numeriai. ■

Suvažiavimų pasveikino buv. Lietuvos pasiuntinybes Stock-’ 
holme sekretorius VI. Žilinskas.

Suvažiavimas įgaliojo centro valdybų pasveikinti Lietuvai 
ir lietuviams nuoširdžiai atsidavusį prof. B, Nemanų ir. pareikši 
ti padčkų Baltų Humanistinei Sųjungai už jos finansinę paramų 
"Pragiedruliams” leisti.

. į naujų centro valdybą išrinkti V. Staneika, K. Kraujalis'. 
J. Pajaujis’, J. Lingis, Iz4 Itališka, J. Plačas, G. Būga, kandida
tais K. Gumauskas, V. Vilkenas ir V. Gedminas. Revizijos komi- 
si jon - ,S« Meilus", Pt. Dūda, B. Arūnas ir T. Bieganskaitč, Garbes 
teisman - 0. Urbonas, Ig. Kazlauskas ir T. Kriaučiūnas.

LDš BIULETENIS

Leidžia: Lietuvių Draugijos Švedijoje Centro Valdyba
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