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B U R K I M Ž S -E R.U V 0 H VISI.

■ . '■ Vienas žodis - ne šneka,
Vienas vyras - ne talka,

' Kai du stos
Visados

Daugiau padarys:
Viens pradės,

.... . Kits padės,
. • ’ .: Daug toliau varys.

" (Adomas Jakštas)

Geležinė.uždanga, skirianti laisvę nuo priespaudos, dar tebėrc 
užleista. Husų:ilgesįo į tėvų namus erdvės nesulaiko, bet jis atsimi 
ša į laiko kietą kiautą. lies nežinome, kada mus^'troškimai išsipildę 
bet vieną turime žinoti, kad priespauda nėra amžina, ankščiau ar vė
liau -turės'tas: žmonija kankinąs sopulys trukti, .Mes laukiame, bet ■ 
tas laukimas leidžia. į mus, po visą pasaulį išblaškytus, savo ašt
rius dantis, mėgina mus kaip tą Jobą ir laiks nuo laiko išdrįsta 
įkišti po svetimą plunksną į musą lietuvišką rūbą. Laikai pikti, mes 
turime budėti nuo saulėtekio ligi saulės laidos.-Pavienį, neorgani
zuotą individą tas ilgo laukimo gundymas gali daug greičiau į savo 
padangtes įvilioti ir nuo bendrų gyvybinių lietuviškų reikalų ati-A. 
traukti. Tat jau pats laikas išsaukia mus visus lietuvius,'išmėtytus 
po visus keturis vėjus ir po visus vandenis, burtis į vieną bendrą 
organizaciją. Husų vadovaują veiksniai numatė to degančio reikalo 
svarbą.ir jau seniau pradėjo planuoti.įkurti visus pasaulio lietuviu 
jungiančią organizaciją. Po ilgų pastangų be i svarstymų Vykdomosios 
Tarybos Lietuvybės Išlaikymo Tarnybai pavyko nugalėti kliūtis ir im- 
.tis iniciatyvos organizuoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (2L3). Su 
nemažu užsidegimu;į .organizacinį darbą stojo viso pasaulio kraštų 
lietuviškosios, oazes; I-Teatsilikome ir nes Švedijos lietuviai. Lietu
vių Draugijos Švedijoje valdyba, prisiėmusi kartu'ir Švedijos Liotu- 
.vių Bendruomenės organizacinio komiteto pareigas, nesigailėjo savo 
pastangų, kad kaip išmanydama padėtų tiek Švedijos, tiek viso pasau
lio lietuvių interesams. Savo informacijomis, laiškais ir biulete
niais komitetas informavo.apie bendruomenės organizavimo eigą. Vi-^ 
siens tautiečiams,.kurių tik adresai buvo komitetui žinomi, buvo iš
siuntinėtas laikinojo Švedijos. Lietuvių Bendruomenės'statuto projek
tas.. Mieli tautiečiai turėjo laiko ir savas pastabas dėl to projekte 
padaryti. Ir čia Su dideliu džiaugsmu reikia konstatuoti, kad Švedi
jos lietuviai netik savo pastabomis, bet ir konkrečiais piniginiais 
įnašais prisidėjo prie tų paruošiamųjų darbų. Be padėkos jie užsi-
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t Pranešimai

Sųryšy su Švedijos Lietuvių Bendruomenės orgOnižavi 
nu pranešama visuononės žiniai:

a !•

Laikinasis Švedijos Lietuvių Bendruomenės statutas, 
kurio projaktas.buvo š.n. gegužės 7 0. paskelbtas LDŠ biule
tenio 5 nr., yra Laikinojo SLB Organizacinio Komiteto š.m. 
gegužės 22 d. posėdyje priimtas su žemiau išvardintais pakeik 
timais ir.VLIKO Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos Valdytojo š.n.: 
gegužės JO d 

a/

b/

patvirtintas:
Visur, kur projekte buvo pavadinimai "ŠLB Krašto- : 
Taryba", "šLB Krašto Valdyba" ir "ŠLB Krašto Kon
trolės Komisija" laikinajame statute pakeista pa
vadinimais "ŠLB Taryba", "ŠLB Valdyba" 
trolės Komisija".(t.y. išleistas žodis 
kaip nereikalingas).
Skyriuje "ŠLB Tarybos ir Garbės Teismo rinkimų

ir 'ŠLB Kor 
"Krašto",

c/

tvarka" straipsnių numeracija pakeista 
projekto
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II.
Lietuvių Bendruomenės Tarybų ir Garbės • 
birželio 21 d. Visi rinkėjai prašomi at-

ŠvedijosRinkimai į i 
Teismų vykdomi š.n. ________ __
siųsti iki nurodytos dienos užpildytas rinkimų korteles.

III.
Kartu su šiuo biuleteniu siunčiama visiems rinkėjams rinkimų 
kortelės, vokai ir kandidatų surašai.

IV.
Laikinasis ŠLB Organizacinis Komitetas š.n. gegužės'22 d. nu
tarė, kad visi Švedijos pilnateisis! lietuviai ir visi jų šei 
nų nariai - vyrai ir moterys - no jaunesni- kaip 16 metų turi 
teisę dalyvauti rinkimuose į SLB Taryba, ir Garbės Teismų.
Tas nutarimas neišskiria iš Bendruomenes nė vieno šeimos nari 
nors jis butų ir no lietuviškos kilmės.

V.
Laikinojo šLB Organizacinio Komiteto posėdis rinkimų į Ben
druomenes Tarybų ir Garbės Tcisnų atsiųstiems baisoms skai- 
Siuoti įvyks §.114 birželio 21 d. 16 vai. Stockholne, Komiteto 
rastinėje (Hantvorkargatan 59 II) •

Stockholnas, 1950 notų birželio 7 čl.

Laikinasis SLB Organizacinis Konitctas

Leidžia - LDS Centro Valdyba Redaguoja - Redakcinė Kolegija

Adresas: Litauiska Forcningcn Adresas: Juozas Lingis

HantVerkarg.59 II, Stockholm. Hdlsingegatan 20 V, Stockholm.
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