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... Dienoj bėgo,. ^ėgo metai,, bet tas mūsų vargeliu, anot tos liaudies.;". -i 
s žodžių, •ftni§ko nebojo,’, labiau, bujojo". Gyvenimo tikrovė privertė, 
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dėsnių grųpių.oazes; eme sekti, ,0 mažesnes visai išdžiūti. Reikėjo, visus 
sųrinktį'po vienų, sparnu, reikėjo iniciatyvos naujai visus apjungiančiai..- 
organįzacį-jai.b^ ’ ‘ J ........
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Priversti apleisti ievų namus ir, svetimame krašte kurį-laikų -gyveno
me anuo nepriklausomų dienų laikotarpiu,- alsavome .dar anuo per aukas ir- 
pasišventimų išskaidrintu orų,, galvojome anų dienų, kategorijomis, .organi— 
zųyomė.s’anų dienų .pagrindais ir patyrimais, ypač pradžiojeL kai teko dau- 

.giau ar'-mažiau.didesnėse-kupetose gyventi. Tikėjome, kad musų tremties.-. 
dienos nebus per ilgos. , 

dainos žpdžį 
mus...i-L-^^---,w ____ y,..-.-____ -v______ _____ „ a-______
nešti musų organizaciniai principai.-. Issibarsoiusjpo. visus kraštus, di- z,, 
j—•».. •_ 4.. i_.i __->_4.4 q mažesnės visai išdžiūti. Reikėjo visus

Tat su cįžiaugsmu ir pasitenkinimu sveikino viso pasaulio.-.. 
\ ' j, o paskutiniu metu, jau realybe, tapu-.

šių miritįd— duoti .Pdšaulio. Lietuvių Bendruomenei organizacines,formas,. . 
Gyvenimo ir bendrųjų lietuviškų gyvybinių .reikalų raida išsaukė tų orga
nizacija. • , . ,. ’ •

Bet Pasaulio Lietuvių'Bendruomenė neatėjo buvusių organizacijų griau
ti. ar jų, likviduoti, ji atėjo suburt i..visus ...lietuvius į vienų bendrų lie-? 
tuviškų interesų organizacijų, palikdamų'pilnų laisve specifinių .paskira-.: 
oių bei tikslų organizacijoms. Kur lig šiol buvo bendro pobūdžio organi
zacijos, mėginusios apimti visus atatinkamo krašto lietuvius, jos gali 
persiorganizuoti į tų kraštų lietuviškąsias bendruomenes. Tau labai natū
ralu ir tiksiu. Visiškai natūralu ir tikslų, kad ir Lietuvių Draugija. ■ 
Švedijoje savo veikimo dirvų užleidžia naujai susiorganižuvusiai Švedijos 
Lietuvių BendrudmenEi, prie kiirios kūrimo ir pirmųjų organizacinių darbų . 
Draugija prisidėjo /jos Centro Valdyba ėjo ir Svedįjos Lietuvių Bendruo- . 
men'ės LOKo pareigas/, nes LDS kaip-tik yra viena is tokių bendrojo^ po-. -;- 
būdzio lietuviškųjų organizacijų, Žalia kultūrinių bei socialinių -tikslų, 
t-Urėju-si- pasiryžimų: apjungti''i± visus Švedijoje gyvenančius, lietuvius.
Su- sių-nįetų-'-pabaiga- LDS savo veikimų nutraukia pagal draugiuos-statute.-..i 
numatytus nuostatus ir pagal šiais metais įvykusio' Skyrių At stovų", šuva- ' ’ 
ziavimo ..nutarimu, b

Sis: draugi j bs-'biųletenięt numeris-yra -paskutinis'. 'Savo darbųybaįgdar 
mi,.t.metame žvilgsnį isvarytan'baran, norime kad' ir grubiais, brūkšniais 
draugijos ketvėrių metų Veiklų apibendrinti;-''neįvertinti...-'

Švedijos lietuvių’kaitūbiniams ir'informaciniams reikalams tenkinti 
išleista-.29 numeriai yP-ragied-rulių". bendroje puslapių sumoje - 1100,'..Pas
kutiniaisiais -. metais/'nebeįstengiant-toliau leisti "Pragiedrulių”, gry-

persiorganizuoti Į, tų krast 
raiti ir tiksiu. Visiškai i— 
Švedijoje savo veikimo dirvų užleidžia naujai susi or gani zdvusiai Švedijos 
Lietuvių Bendruomenei, prie kurio s kūrimo ir pirmųjų organizacinių darbų . 
Draugija prisidėjo /jos Centro Valdyba ėjo ir Svedįjos Lietuvių B.ęndruo- . 
men'ės LOKo pareigas/, nes LDS .kaip-tik yra viena į s tokių bendrojo, po-, ~- 
būdzio lietuviški ' ' ’

Su- šių-ęįetų-pabaiga'•-

žiavimo ■.nutarimu,' • ■
-• m^k>- M.a/y.iu.g-j.y vz t>

mi,.t.metame -žvilgsnį- 
draugijos ketveri'
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nai informaciniame tikslams nereguliariai buvo leidžiamas draugijos biule
tenis. Gal ne dųug tautiečių prisimena šiandien, kad draugija figūruoja 
ir kaip lietuviškosios knygos leidėjas. 0 taip yra - 194-7 m, susitarus su 
Šv. Sosto Delegatura Lietuviams ir. radus finansuotoju Baltiška Humanistic- 
ka Forbundet, buvo išleista.tukybos-vadovėlis tremtinių pradžios mokyklai. 
Tolimesni užsimojimai negalėjo būt realizuoti šia kryptimi, pablogėjus 
BHF piniginiame reikalams. Šia proga tenka prisiminti ir įvairiomis pro
gomis rengtieji minėjimai su kultūrinėmis paskaitomis.

Sunku šiandien skaičiais konkretizuoti tų pagalbu, kurių tautiečiai 
gavo is draugijos įvairiuose savo asmeniniuose reikaluose: ar tai paieš
kant giminių - pažįstamų, ar tai kreipiantis į švedų įstaigas, ar tai emi- 
fruojant užsienin. Tašiau 0. Valdybos archyvuos esančios kelios storos 
itO pOb--jii~ -- . —--- -u..-.-- .---j- ----  j---

buojamasi 
kalų supratimu ir paramą,“ kurių parodė oficialios šio krašto šeimininkų 

BHF piniginiams reikalams. Šia proga tenka prisiminti ir įvairiomis pro
gomis rengtieji minėjimai su kultūrinėmis paskaitomis.

Sunku šiandien skaičiais konkretizuoti tų pagalbų, kurių tautiečiai 
gavo iB draugijos įvairiuose savo asmeniniuose reikaluose: ar tai paieš
kant giminių - pažįstamų, ar tai kreipiantis į švedų^įstaigas, ar tai emi- 

Šito’pobudžip susirašinėjimų bylos liudija, jog ir šitoj srityje buvo dar- 
jamasi ne be rezultatų. Su dėkingumu tenka prisiminti ir tų mūsų rei

kalų supratimų ir paramų, kurių parodė oficialios šio krašto seimininkų 
■įstaigos, apmokėdamos vieno archyvinio darbininko etatų lietuvių reika
lams prie LDŠ nuo 194-7 m. rugsėjo 1 d. Be sitos paramos draugijos darbo 
rezultatai šiandien turėtų žymiai mažesnę.ųpimtį.

Rezultatai, pasiekti mobilizuojant fesas draugijos veiklai finansuo
ti, ryškėja iš 0. V-bos kasos knygų — per. ketverių metų laikotarpį jose 
randam įrašyta virš 10.000 sv. Kr. pajamų ir tiek pat išlaidų. Pirmieji 

tenka prisiminti ir tai 
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11ai dažnu atveju parod

venų metų^laikotarpį jose 
tiek pat išlaidų. Pirmieji

rezultatai šiandien turėtų žymiai mažesne ųpimtį.
Rezultatai, pasiekti mobilizuojant fesas draugijos veiklai finansuo

ti, ryškėja iš 0. V-bos kasos knygų — per. ketverių metų laikotarpį jose 
randam įrašyta virš 10.000 sv. Kr. pajamų ir tiek pat išlaidų. Pirmieji 
treji metai rodo balansų kiekvieniems metams prašokantį J000 Kr. Tačiau 
tenka prisiminti ir tai, kad iš pačių lietuvių tesulaukta tik labai, nedi
delis nuošimtis iš sitų lO.'OOO. Ir šia, 'deja, kitataučiai lietuvių bičiu
liai dažnu atveju parodė didesnį>mūsų reikalų supratimų, negu mes patys. 
Mūsų ęadėka visų pirma tenka Baltiška Humanistiska F3rbuhdetr. kurios skir
ta pašalpa "Pragiedrulių" leidimui - o ji 194-7 m* ęiekė .lygiai '2.4-00 Kr. - 
įgalino ne tik pačius "Pragiedrulius" leisti, bet tuo pačiu ir.visas kitas 
gaunamas pajamas' skirti kitiems'draugijos veiklos barams'finansuoti.. ; v.v.

Didesnio susidomėjimo ir supratimo parodė dalis, taųtįeŠių nuo 194-Šm.. 
prie Draugijos įkurtam Tautos Fondd skyriui. Lietuvos Laisvinimo bylai . 
remti tais metai s Švedijoj e.gyvenų lietuviai savanoriškai suąųkoįo virš 
1.500 Kr. Tacįąu antrieji metai parodė, kad ir Tautos Fondui įnašai skan
dalingai sumažėjo. Tebuvo gauta tik nepilni 500 Kr., Šių metų daviniai dar 
nėra galutiniai, tačiau rodo gerėjančių tendencijų — įplaukos jau -virsi— : 
ja pereitųjų metų įnašus, nors ir nepasiekia toli gražu pirmųjų.

■ Nepavyko draugijaį įgyvendinti .ir vieno savo pagrindinių tikslų — ap
jungti' Visus šiame krašte gyvenančius lietuvius į vienų organizuotų vie
netų. Nepavyko tai įgyvendinti popieryje, tašiau praktinis gyvenimas rpdo, 
kad draugijos pagalbos ieškojo ir ja naudojos veik kiekvienas Čia gyvenus 
lietuvis, įr jis jų rado, neatsižvelgiant į tai, ąr. j is,,buvo draugijos . 
nafys ar nebuvo, ar jis draugijos siekiams pritarė ir rėmė jos pastangas 
ar laikėsi. Ignorantįskai, o kartais.gal .net sąmoningai ar nesųmoningai 
savo veiksmais jae žlugdė. Bendrai.tenka pasakyti, kad moraliniai suly
go s ' nebuvo 'lengvos. Turėdami omenyj'e, kad organizuotas lietuvių, gyvenimas 
ir :toliau vyks Švedijoje ir jis vyks, labai panašiose o gal net lygiai to
se pat sųlygose, drįstame pastatyti’kai kuriuos klausimus.- tuos klausi
mus, kurie kilo draugijos veiklos metais, kurie-buvo komentuojami tautie
čių, rateliuose, kurie, nors savo pobūdžiu .tiesioginiai, rodos, negalėjo • 
ttiretl jokios įtakos Švedijos lietuvių kolonijos gyvenime .ir jos vietinio 
pobūdžio organizacijose, kurie,deja, ’sudarė demoralizuojančias sųlygas,' . 
pažeidė pasitikėjimų tiek, .mūsų centrinėms organizacijoms, tiek ir- bendrai- 
lietuvio lietuviui,-kurie, pamažu gali) ir visiškai užminuoti tolimesnį orfi* 
ganizaoinį gyvenimų,' jeigu nebus atsisakyta nuo šitų klausimų kėlimų ir 
diskutavimų tose formose, kuriose jie buvo iškeliami praeityje. Keistai 
skamba klausimus - kiek ir kaip paveikė draugijos veikla VLIKų sudaran
čių grupių vieeas pasisakymas "Mažosios Lietuvos astovoff reikalu? Klausi
ma^; tampa, nat.: absurdišku po t o, ~ kai pačiam V-LIKe po tos audros "Mažosios' 
L1e tavęs.. atstovo?.klausimas-nekyla. Tačiau puikiai Žinom, kad anas, grupių*

. 'i;'4 • b*“l' * ‘ i. ‘ ' ■ »'
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pareiškimas mums atnešė tik negatyviu padariniu* Dar daugiau žalos turėjo, 
vadinamasis VLAK-BDP8wir VLIK kontraversas, kuris demoralizuojančiai veikė 
didesniam mušte, nes šio "kOntraverBo" vienas partneris savo Duetine kaip 
tik "buvo pasirinkęs kraštu, kuriame mes gyvename. Šiandien nebėra, arba 
lietuviu visuomeniniame gyvenime nebekeliama, nei ^Mažosios Lietuvos at
stovas” nei VLAK-BDP8, tebo.šnekama apie eekųntį divorsų — diplomato /ku
ris, prasilenkiant su tiesa, kai kurių žmonių oia vadinamas "diplomatų"/su 
VLIKu, Visi šitokio pobūdžio grupių, politinių asmenų ar grupinių samba— 
rtų laikiniai nesutarimai, nebūtų mums žalingi ir negalėtų paveikti mūsų 
kolonijos vietinio gyvenimo, jeigu savo susirinkimuose sugebėtume juos 
nesti ne negatyvia forma, o pozityvia. Juk visiems malonu išgirst apie

•• pozi-tyvius musų laimėjimus, nesvarbu kieno pastangomis jie atsiekti - 
VLIKo, atskirų politinių partijų, politinių veikėjų ar atskirų diplomatų.

• Tas, deja, nepavyko įgyvendinti praeityje,, turime viltį, jog žengdami 
ateitin Švedijos Lietuvių Bendruomenės vardu sugebėsime to pasiekti.

LDŠ, išvariusi savo barų, užleidžia dirva ŠLB. Reikia tikėtis, kad 
naujajai organizacijai pavyks apjungti visus Švedijoje gyvenančius lie
tuvius bendram vieningam darbui, gal jos vadovybei savo energija ir dide
liais užsimojimais pavyks išspręsti visas problemas, kurios nepavyko is- 
spręsti LDŠ. Viena is tokių pagrindinių problemų skaitome tautiniai miš
rias šeimas. Tik ir šiai problemai, kaip ir visoms kit.oms, * spręsti siū
lome rinktis .pozityvų kelia. Švedijoje susikūrė apie 20v'mišrių šeimų, 
šiuo metu turime dar apie įO nevedusių vyrų 25-4-0 m. amžiuje irnete
kėjusias merginas — taigi gyvenimo bėgis nesunku pramatyt. Žiūrėkime į 
jį blaiviomis akimis. Turime netolimos praeities pavydžių savo tautos is
torijoje, kad. lietuviu nebūtina gimti - juo galima tapti iš apsisprendi
mo. Tie patys ŠLB Tarybos rinkimai parode, jog balsavimuos dalyvavo, maž
daug lygus $ gimusių lietuvių ir apsisprendusių tokiais būti - tų ’’miš
rių seimų" nelietuvių gimimu. Mes laukiame, kad ŠLB vykdomieji organai 
suras būdų ir priemonių ir ateityje lietuviškumo židinį tokiose šeimose 
palaikyti, o j.į nemarins aprioriniu pasmerkimu* Ko mums pirmoj eilėj rei- 

-kia, tai izoliuoti savo asmeninius užmačias, savo ambicijas, savo gal 
■ dažnai pervertintus sugebėjimus kritikuoti beį pretenzijas vadovauti-di
delių uždavinių vykdymui, o savo pozityvų įnašų atiduoti visiems lietu
viams bendrų reikalų kompleksui, nepažeidžiant vieni kitų įsitikinimų 
bei pažiūrų, o tokių:bendrų reikalų yra daug daugina negu asmeninių.Ne- 
tormazuokime tiesiog arba,dar blogiau, dangstydamies geros valios kauke, 
•vieni kitų darbų. Turime .pilnai tikėti, kad ŠLB pavyks tų musų tremties 
vėžį jei ne išrauti, tai nors gęrokai apmarinti ir suburti visus lietu
vius bendram-.pozityviam lietuviškam darbui.

. R.K,
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LIETUVOS LA I S V I N IM p BYLA

VLIKo ir VT pirmininko M. Krupavičiaus atsakymas į’amerikiečių 

žurnalisto g’. Leonard J. Schweitzer paklausimus aktualiaisįais

politikos klausiniais

- . Amerikiečių žurnalistas Leonard ,J. Schweitzer Siaurinės Amerikos 
Laikraščių Sujungęs' vardu apklausinė jo eilę egzilinių politikų - ' 
Lenkijos Mikolaioikų, Kroatijos Mačekųj Bulgarijos Dimitrovų, Rusi
jos Kerenskį. Savo .klausimus jis pateiki ir Vyriausiojo Lietuvos ‘ 
išlaisvinimo Komiteto bei Vykd. Tarybos pirmininkui’M. Krupavičiui'. 
Čia duodame .tuos klausimus ir ats'akymušį Klausimai rododkuo .Ameri
koje paskutinių laiku domimasi. (E.).' ' • ' "

■- -L* Ar galite trumpai.nusakyti Vyriausio jo'Komiteto' sudėtį ir . 
'tikslus? ... .. ~ j

"- Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komi tetas.atsirado karę'motu • 
rezistencijoje prieš Vokietijos okupacijų. - Kai'Sovietų^ Sųjunga' ir' Vokie
tija, du suokalbininkai'slapto 193? rugpiučio. 23 ‘ ir rugsėjo 2?’dięhp'd’ 
susitarimo pasidalinti Pabaltijo valstybes .ir Lenkiją, susipyko, ir•Įpr.ųdė.- 
jo karų, lietuvių tauta sukilo, iš pagrindinių savo krašto mieštų^pabali
no okupantų ir paskelbė nepriklausomos Lietuvos laikinųjų vyriausybę.' Bet 
ji išsilaikė tik Šešias savaites. Nacinis okupantas pakeitė bdlŠoVilęinį ir 
laikinųjų vyriausybę prievarta nušalino. Tada jos. vietoj lietuvių naciona
liniam, veikimui, čmč vadovauti .iš pogrindžio’.Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Jis buvo sutartas visų demokratinių partijų ir rezisten
cijoje sus ikėrusių kovos organizacijų. ’Kiekviena tų grupių pasiuntė "į ./ 
VLIKų po vienų, atstovų. VLIKas. sėkmingai vadovavo viso kraštorrczįstenoi- 
jai. 1944 m. gegužės mėn,- Gestapo daugumų jo narių susekė ..ir .išvežė įyVo
kieti jos kalėjimus. Amerikiečių-kurluomenės pergalė juos išlaisvino, .ir 
nuo 1945 m. VLIKas atgaivino-Savo veikimų vakarų Europoje. jo tikslas - 
pats vardas jį nusako: kovoti, kad .Lietuva bėtų laisva. Panagiai.kaip savo 
laiku buvo^Prancūzijos išlaisvinimo komitetas, vadovaujamas de: Gaulle,- 
Šiandien VLIKas .yra autorizuotas krašto valios reiškėjas .ir,-kaip visų de
mokratinių grupių atstovų kolektyvas, jis eina funkcijas, kurios normaliais 
laikais priklauso parlamentuij vyriausybinėms funkcijoms VLIKas yra suda
ręs Vykdomųjų Tarybų (Conseil Executif), kuri dirba kontakto su Lietuvos 
pasiuntinybėmis Jungtinėse Valstybėse, Britanijoj, Vatikane ir kt. kraš
tuose, kuriuose tebepripažįstami nepriklausomos Lietuvos atstovei.

- 2. Kų galėtumėte pasakyti apie padėtį Lietuvoje ir apie krašto 
bolScvfeihirių'FAr yra to~h~ aktyvi rėžištoncija" ir dr ~jdsų' komitetas 
turi" su jų ryšį??

- Bolševizacija vvkdoma laipsniškai: a/ profesinių organizacijų bol- 
Ševikinimas ir kulturbolševiznas, b/ militarinė okupacija, c/ nacionaliza
cija ir administracinis gloichschaltungį d/ morksistinis-komunistinis per
auklėjimas, e/ atbaigiamasis okupuoto krašto įliejimas į Sov. Rusi jų. Pir
masis laipsnis vykdomas dar laisvuose kraštuose“, stengiantis paimti į savo 
įtakų darbininkus ir kultūrininkus. Kiti laipsniai vykdomi jau tiesioginė
je ar netiesioginėje karinėje okupacijoje, kurioje Šeimininkauja jau sovie
tų NKVD (NKGB) arba dabar vadinami MGB (MVD). Lietuva ir kitos Pabaltijo' 
valstybės, kurios buvo pačios pirmosios sovietų ekspansijos į vakarus au
kos, šiandien jau yra priėjusios ligi paskutinių bolševizacijės laipsnių:’ 
įvykdyta nacionalizacija ir administracinis gleichschaltungas, įvedant Ru
sijoj praktikuojamų krašto suskirstymų į rajonus. Kų reiškia nacionalizaci-
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ja, rodo konkretus pavyzdžiai: prekyba, pramonė, Žemės likis, nariai nusavin
ti; individualiniai lėkiai panaikinti ir ūkininkai baigiami suvaryti į kol
chozus. Dabar eina pati atkakliausia kova dėl perauklėjimo, Lietuvių tauta, 
iŠ tradicijos giliai tikinti, branginanti laisvę ir žmogaus individualybę', 
gaivališkai pasipriešino bolševikų užsimojimui prievarta paversti jų neti
kinčia, komunistiška, robotų mase, žinodami, kad lietuviai nesiduos "por- 
auklėjami", bolševikai ėmėsi prieš Pabaltijo kraštus pačių pirmųjų.masinių 
deportacijų, kurių tikslas yra išrauti ir sunaikinti jiems nepatikimų "no- 
perauklėjamų" elementų. Masinės deportacijos labiausiai dabar nukreiptos 
prieš kunigus, ūkininkus, mokytojus ir studentijų. Ligi 1949 m. vidurio 
jaū buvo Išgabenta iŠ krašto per 25/» visų gyventojų. Bot ir ne dop,or tuo tie- 
ji, dar palikę ūkininkai terorizuojami ne tik mokesčiais ir pyliavomis., ku
rie turi ekonomiškai sužlugdyti, bet ir papraščiausiais plėšimais. MGB su
organizuoti ’’istrebiteliai'* ir raudonarmiečiai užpuldinėja ūkininkus ir - 
apiplėšia, kas jiems patinka. Kai kurie kaimai plėšikaujančių kareivių ir 
mgbistų apiplėšti po.10 - 15 kartų. Sitam plėšimui pasipriešinti, deporta
cijoms sukliddyti, tautiniam solidarumui tarp gyventojų išlaikyti yru iš
augusi aktyvi rezistencija, kurios.ginkluotos pajėgos yra vadovaujamos 
griežtai centralizuotos vadovybes. Ąr su Ja ryšius VLHCas turi - leisite 
į tų-klausimų tiesiogiai neatsakyti. Tcpažymėsiu tik, kad TLUCui yra pa
reikštas Lietuvos pogrindžio pritarimas ir pasitikėjimas.

-3. Kokia yra Katalikų BažnyŠios padėtis rusų okupacij oje?

--Bažnyčia bolševikai laiko viena iš didžiausių bolševizmui įsiga-' 
lėti kliūčių. Jos įtakai išrauti ir. Lietuvoje, kaip dabar Cochoslovakljojf 
bolševikai buvo mėginę Bažnyčių skaldyti, organizuodami "tautine” bažnyČų, 
nepriklausomų nuo Romos. Nesulaukę jokio metė "tautinės” bažnyčios organi
zavimų ir griebėsi aštrių priemonių Bažnyčios veikimų varžyti. Didžioji da
lis kunigų, apkaltinti sabotažu ir kontrevėlineija, buvo deportuoti. Boli- 

'•k6 krašte ne daugiau kaip 30$ visų buvusių kunigų. IŠ 10 vyskupų telikęs ' 
-tik vienas 75 metų ir tas pats gyvena,pelegalinė j padėty. Bažnyčių dalis . 
uždarytos ir paverstos sandėliais. Už bažnyčios lankymų įvestas valdžiai 
mokestis (f rb.lkaip į pasilinksminimo narius. Kunigai apdėti trigubais mo
kesčiais', bažnyčios taip,pat. Paskutiniais metais vidutinio dydžio parapi
ja metams turėjo sumokėti.už savo bažnyčių apie 30*000 rb. (darbininkas •• 
uždirba mėtoms, apie:3.500 rb.). Jokių religinio turinio laikraščių, net ;

•■maldaknygių neleidžiama spausdinti. Bažnyčių lankantieji mokytojai ir - tar
nauto jai atleidžiami iŠ tarnybos, bažnyčias lankančių-moksleivių tėvai iš
šaukiami gimnazijų'korisorgų perspėjimui, kad vaikams draudžiama atlikinėti 
religines praktikės, ir už mokyklos sienų uždrausta moksleiviams^dėstyti 
religinius dalykus... .Salia Šitų ir kitokių represijų pridėkim aktyvių 
propagandų prieš religijų, • Vatikanu, kunigus spaudoje, mokykloje, mitin-- 
guose. : ; ‘ . . . ■ . . . •

’ “ ^* Ar valdžia vykdoma vietinių komunistų, ar atsiųstų iš Sovietų.
• • ’• Sąjungos? " . •

- Kaip principas - valdžia,turi pereiti į rankas iŠ Maskvos' atsių
stų komunistų. Šitas principas vykdomas laipsniškai. Pabaltijo valstybės 
okupuojant į priekį! buvo..iškišt L vietiniui komunistai ar sovietiško rėži-' 
mo simpatikai. Sovietų emisaras/,’lėktuvu iŠ Maskvos atskridęs Dekanozovas', 
tik iš užkulisio dirigavo okupacijų ir naujo režimo įvedimų. Sudarytoje' 
'Mliaudies vyriausybė je" ministeriais-komisarais -buvo paskirti vietiniai', • 
bet jiems jau buvo duoti: pavaduotojai iš Maskvos. Antrosios okupacijos mo
tu mini’steriaiš jau' skiriami tiesiog- rusai iŠ Maskvos, iš paskutiniu motu 
buvusių' 23 minis torių 16; jau buvo' rusai, o lietuviai jau tik jų pavaduoto
jai. Miestuose' 1946 mi administracijos, prie^kyjb buvo iki'70$ jau komunis
tai iŠ Maskvos, provincijoje- tas skaičius žymiai, mažesnis, tačiau jau ir ’ 
valsčių vyk.. komitetų pirmininkų pavaduotojai, buvo rusai iŠ Sovietų Sųjun- 
gos gilumos, kurio faktiškai administracijai dirigavo. Bet ir ten auga,de
portuojant vietinius gyventojas ir jų vietoj atgabenant iš Rusijos.
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Procesas aiškus - užpildyti viskų rusais, nes ir vietiniais nepasitikina, 
baininantis”titoizmo". . -■ iv .

- 5. Ar jums atrodo, kad Lietuva gali atgauti savo laisvę JTO pa-
galba?'------------—~~~------ ----- ------ —

- Atlanto ChartaĮ, Jungtinių Tautų Charta, viena pažadėdama atstaty
ti nepriklausomybes tų kraštų, kūrie jas turėjo prieš karų, kita deklaruo-' 
daną žmogaus, teises, pažadino pavergtųjų viltis ir jonis pakurstė rezisten 
cijų. Bet‘savo veikla skaudžiai'pavergtuosius apgavo, savo žodžių nevers-’

’ darios darbais,.dažnai net nesiteikdomos išklausyti pavergtųjų balso. Jung
tinėse Tautose’buvo keliamas balsas prieš kelių dešimtų moterų negrąžini
mų iŠ Sovietų Sujungęs jų tikriemsiems vyrams Britanijoje.ir Jungtinėse ’ 
Valstybėse. Bet kada beveik kiekvienai Jungtinių Tautų sesijai įteikiamas 
skundas dėl milijoninio skaičiaus deportuotųjų, nužudytųjų, suardytų šei
mų iŠ Baltijos kraštų', tam baispi neduodama jokios eigos. Kol Jungtinių 
Tautų eilėse yra jos narys, kuris grobia tautoms laisvę ir vykdo genocido 
nuodėmę, kol jis turi veto teisę ir kol kiti nariai pirmuoju savo rūpes
čiu stato ne savo deklaracijų realizavimų, o nodus vivendi su genocidų 
vykdančiu savo kolega, tol‘pavergtosions tautoms viltis daug netenka. Bet’ 
reikia viltis', kad pasikeis JTO sudėtis ir narių tarpusavio santykiai. Ta
da ir JTO įgytų praktinės reikšmės grųžinti laisvę tautoms ir žmonėms.

-6. Gal bdt, jės prisidedat prie nuomonė s Mikolai č iko , Dimitrova 
ĮrH^a'Č'ėko'," kurie sako, EacTTolc šh'Č"j'e 'p o r speklyyoje~~tIk~pe r ga- 
Į~ingašn<aras' 'prie‘š,"S'6yTetų gųjūngų'.gall uzfilcrinti jų tautoms

• laisvę? . ” ’ ' ” -
* I • t '

Kas yra pagyvenęs sovietiniame rožine, kitokios išvados nepada
rys. Tikėtisį kad propaganda iš viso paveiks sovietų režimo esančiuosius, 
suorganizuos Hitolzno”1 sųjudžius ‘ ir iš vidaus susprogdins sovietinį reži
mų, nėra mažiausio pagrindo* Taip'į karas yra baisus žodis, nes jis milijo
nams reiškia .gyvybės atėmimų ir turtų, kultūrinių vertybių sunaikinimų. 
Bet pavergtiesiems jis yra vienintele išsivadavimo galimybė. Taikos žodis’ 
bolševizmo neragavusiems ir tebegyvenantiems .laisvėje yra tabu, kuris lei
džia jiems patiems tuo tarpu išvengti to sunaikįnino. Kų dabartinė taika 

__ praktiškai reiškia -: tai daugeliui milijonų gyvybių atėmimų ir ištisų 
" kraštų turtų sunaikinimų tyliu, lėtu naikinimo bildu ir tas naikinimas api- 

na vis didesnį valstybių skaičių; tebėsantiems laisvėje šita taika reiškia 
‘ nuolatinį drebėjimų, nuolatinį ginklavinųsi, kuris bent tam tikram laikui 

atidėtų wki sunaikinimų, kuris jau vyksta pavergtuose ir pavergiamuose ’ 
kraštuose. Ir vistiek tas sunaikinimas nėra išvengiamas, jeigu nuo jo ne
išgelbės laiku įvykęs karas. Baisus paradoksas: dabartinė ’’taika” neša ne
išvengiamų sunaikinimų, pergalingas karas išsigelbėjimų ne tik pavergtie
siems', bet ir laisvėje esančiųjų apsaugojimų. Šiandien dar yra pavergtie
ji ir laisvieji. Bet netolimoj ateity likimas visiį bus tas pats: arba visi 
pavergti arba visi laisvi. Šita žiauri tiesa, žinoma, sunku prisiimti psi
chologijai laisvėje tebegyvenančio .žmogaus, nes jis nori bilti ’’optimistas” 
t.y. svaiginamas apgaulingu taikos šydu, t •

- Kerenskis štilio fodoralistinę Rusi jų. Ar Lietuva norėtų’pri-
' si jungti prie 'tokios'federalinės valstybės?

- Ar. Rusija raudona ar balta -.ji Lietuvai svetima. Jei Rusija tu
rėtų apimli slaviškąsias tautas’, tai lietuvių tauta ir savo kalba ir savo- 
kilimu ir savo- istorija slavams yra visai svetima. Jei Rusija ‘turėtų apim
ti prieš pirmųjį pasaulinį karų Jos turėtas teritorijas', tai reikštų pri
pažinti imperialistinę Rusijų^ kuri Lietuvos valstybę buvo užgrobusi ’1795 
metais ir' jų pasidalinusi su Prūsija tokiu pat bildu, kaip paskiau 1939 ri. 
rugsėjo 28 d. tokį pat. pasidalinimų slaptai sutarė Ribbentropus su Molo- • 
to’Vu. Kovajant-.su nac'izmo ir’.bolŠęvizmo imperialistinėmis agresijomis var
dan tautų ir individo laisvės', pripažinti busimajai Rusijai Ribbentropo-
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*• Molotovo sus i tarimą bdtų didžiulis absurdas, niekaip nesuderinamas su 
žmonijos siekiamais tikslais.

Kas mėgintų įjungti Lietuvą į Rusiją, turėtą sulaužyti visas lietu
vių tautos tradicijas ir kiekvieno gyventojo prigimtį.' Taip darė. caristinė 
Rusija', laužydama per 120 metui Bet lietuvių tauta išliko gyva ir 191$ m. 
atstatė . savo, valstybę-. Taip daro dabar bolševikai. Bet lietuvių tauta iš
plėtojo/rezistenciją kaip retai kur. Taip norėtų ir kai kurie baltieji ru- 
saiį planuodami tokią pat imperialistinę Rusiją kaip dabar Stalinas, tik 
ją nudažyti balta spalva. Lietuvių tautai jų užsimojimai nepriimtini. Ne
priimtini^ nes savo dvasios kultėra, savo kultdrinlais ir ėkiniaiš ryžiais' 
ji yra sutapus su Vakarų Europos pasauliu. Čia jinai jaučiasi savas ir nau 
dingas Vakarų Europos bendruomenės narys jos dkiniam ir dvasiniam bendra-' 
darbiavimui. Tik Siame Vakarų Europos valstybių junginyje Lietuva nori po
zityviai reikštis kaip.laisva ir nepriklausoma valstybė *

-Š. Ar sutinkate (atsižvelgiant į Lietuvos ūkininkus) su p, MaČeko 
mintimi, kad tada, kai Stalinui pasiseks sunaikinti laisvąjį 
ūkininką RytųTEūroppje ir~Jį" paversti ilkio' proletaru, bus per 
vėlu pasukti" laikrodį atgal ir ne~įharioma aTš'tatyti demokratinį 
režimą? '' ■ .

.CAX J Ū . X

ne del to,

khd tas Žmogus jau yra tipingas 'sovietinio' aukl^Tlmo 
>, ma-

- Negalima nesutikti* ids žinote, kaip vienas sovietų karys, kuris 
buvo pabėgęs į Jungtines Valstybes, gr^zo į Sovietų Sąjungą - ne del to, 
kad jis butų buvęs sovietinis šnipas, bot kad jis ne galė j ę s pakelt i Vakarų 
JLa.J.S Vv3S « Icil r.clSKld j u et d jau, jxa u XjJ xilį^cu> ouviuuiiiiu atuix1
■produktas, visa savo psichologija priderintas sovietinio kolektyvinio, 
sinio diriguojamo gyvenimo.'sąlygom, jau visai svetimas laisvam demokrati
niam Vakarų pasauliui. Toks žmogus negali išaugti ūkininkų luome, kuris' 

■ yra tradicijų, ryšio su Žeme, individualybės saugotojas. Naikindami dki* 
ninku luomą, sovietai siekia ne tik dkinę sistemą pakeisti, bet ir paša
linti aplinką, nepalankią-masinio marksistinio žmogaus roboto auklybai, 

... Sunaikinus ūkininkų luomą, nors, ir-.bdtų-.panaikinta sovietinė sistema, bet 
■. ■liks tos sistemos išaugintas naujas žmogus. 0 jį .pritaikinti-naujam demo- 
.kratiniam gyvenimui', kaip minėto ruso pavyzdys rodo, nėra lengva. Juo il
giau režimas truks,, juo giliau paveiks žmogaus sąmonę, juo sunkiau jį bus 

.atitiesti. • ' • •
(Paimta iš ELTOS BIULETENIO. nr. 9 1950.VIII.25-.) . •

■ --Eilė JAV-bių laikraščių atspausdino šį. S. Amerikos dienraščių
■ Sąjungos, atstovo Leonard J. Schweitzer pasikalbėjimą su VLIKo pirmininku 
prel. M. Krupavičium, uždedami antraštes ’’Lietuvių tauta dar priešinasi 
Rusijos ..armijai”-ir pan'. - (ELTOS BIULETENIS nr. 10 1950.IX.20.)

. '.TAUTOS FONDO. REIKALU , ' /'''m:-

Lietuy.i', aukok Tautos Fondui J Tai yra Tavo ne.atsisakoma pareiga pa
vergtai, ir žlugdomai Tėvynei.: Tavo auka, bus Tavo pasiteisinimas, kad dabar 
gyveni laisvuose, demokratiniuose Vakaruose '* Tai bus Tavo pas Įteisinimas j 
kai grįši į išlaisvintą Lietuvą.

Tais maždaug žodžiais musų kovai vadovaują organai -' VLIKas ir Vyk
domoji Taryba - dažnomis progomis kreipėsi ir.kreipiasi į lietuvį tremti-- 
nį, į mėsų emigrantinę visuomenę iš viso. Ir vis tik atsiranda daug kas”, 
kas dar ir šiandien klausią: kas yra Tautos Fondas ir kam T. Fondas reika
lingas? • '■

Trumpai atsakydamas tą klausimą, pasakysiu: tai yra mėsų rezisten
cijos sukurtas iždas vesti kovai uŽ Lietuvos.išlaisvinimą* Tai yra svar
biausias, tai kovai vesti mėsų'ginklas, be kurio visos'mėsų didžiausio
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pasišventimo žadinamos pastangos dažnai liktų'be realių pasėkų. T. Fondas' 
yra tylūs, bet ištikimas mėsų kovos palydovas, be kurio pati kova bdtų ne
įmanoma, kaip negalima yra kūno gyvybė be pastoviai ir pakankamai stipriai 
plakančios širdies.

Truputis žinių iš T. Fondo praeities.
T. Fondo užuomazga buvo padaryta dar Lietuvoj 19^3 motais,'kai 

jungtinė mdsų rezistencija sudari Vyriausiųjų Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetų (VLIKų). Mdsų kova su ruduoju okupantu tuomet taip pat buvo roika- ' 
linga lėšų, kad ir ne tiek, kaip dabar. Rezistencija pati turėjo jomis pa
sirūpinti, Šaukdamas i mdsų visuomenės paramos. Kai kova su okupantu savoj 
žemėj reikalavo nemokamo darbo, neatlyginamų žygių ir pasiaukojimo, pini
gas no tiek svėrė. Jį dažnai atstodavo iš visur savųjų tiekiama parama ir^ 
jausmas, kad bėdoj busi visų gelbėtas. Kiek pinigo buvo tuomet reikalinga1, 
jį parūpindavo stambios T. Fondui aukos mdsų visuomeninių organizacijų, 
kartais ir privaČiiį asmenų. Tada nebuvo reikalo sydaryti didesnes pinigo 
atsargas.

VLIKo narių dauguma pateko Hitlerio Vokietijon per kalėjimus ir 
koncentracijos lagerius, ir tik alijantai 19^5 m. atidarė jiems kalėjimo 
duris, išėjo iš jo pusgyviai, iš Lietuvos Vokietijon buvo atkeltas tik 
T. Fondo vardas be cento jo kasoj ir be bet kurių rezervų užsieny.

No vienas buvusiųjų mdsų pareigdnų, stovėdamas įstaigos ar įmonės 
priešaky, bėgdamas nuo bolševikų, Vokietijon pergabeno nemaža valstybinio 
ar visuomeninio turto. Bet kai 19^5 m. Tautos Fondo Valdyba spausdintu 
atsišaukimu kreipėsi į tūos asmenis, kad praneštų kų visuomeninio turto 
yra atvežęs, atsakymas buvo klaiki tyla. Tos tylos mes neturėtume užmiršti 
ir grpŽę išlaisvinton Lietuvon. Tik viena, kita organizacija sųžiningai 
ir tvarkingai perdavė T. Fondui jų turėtas lėšas.

T. Fondui ir tremty beliko vienintelis lėšų šaltinis - tai mdsų 
tremtiniai ir mdsų senoji emigracija. Valstybiniai mdsų fondai liko ’’įšal
dyti” ir mums neprieinami. Už tai mos galimo didžiuotis gyvu mdsų tautos 
dalies, atsiddrusios už tėvynės ribų, jautrumu. VLIKo paskatinti mdsų 
tremtiniai, patys gyvendami vargo metus, gausiomis ir nuoširdžiomis auko
mis iš karto parėmė T. Fondų ir mokėjo jį remti per visų skurdųjį tremties 
metų. Mdsų senoji emigracija su tokiu pakiliu entuziazmu stvėrėsi šalpos 
darbo ir mdsų politinės veiklos rėmimo, kaip rota kita tauta.

Mdsų'tremtinių bendruomenė iš karto remdavo T. Fondų atsitiktinė
mis aukomis,,renkamomis por aukų vajus. Nors T. Fondas ir gaudavo per to
kius vajus žymias sumas, bet tremčiai nesibaigiant Lietuvos bylos gynimų 
reikiant vis stiprinti, aiškėjo bdtinumas parūpinti T. Fondui pastovias 
ir pakankamas lėsas. Del to V. Tarybos pasidlymu VLIKo buvo nusistatyta ' 
kviesti mdsų tremtinius, kad savanoriškai apsidėtų pastoviu mokesčiu Lie
tuvos laisvinimo reikalui. Tuo pat bddu turėjo bdti aprdpincmi ir pačios 
tremtinių bendruomenės reikalai.

Reikėjo nemaža pastangų, kad tas lėšų pardpinimo bėdas įsigyventų.' 
Bet tikslas buvo pasiektas. Per paskutinius tremties metus vadinamas soli
darumo mokestis jau buvo visų pastoviai mokamas,,jei tik bendruomenės or
ganai ndapsilcisdavo jį išrinkti. Jis davė pagrindų vad. organų pastoviai 
veiklai, davė jiems galimumo tų veiklų planuoti ilgesniam laikui ir jų 
vykdyti su įsitikinimu, kad dėl lėšų stokos ji nebus staiga nutraukta.

VLIKas ir V. Taryba vis tik nebdtų galėję išvystyti Lietuvos bylos 
ginimų tokiu mastu, kaip tai yra padaryta’, jei salia tromtiniiį jiems ne- 
bdtų pagalbon atėjusi musų senoji emigracija. Kalbant apie mdsų senųjų ' 
emigracijų, tenka suprasti jei ne išimtinai, tai didžiausia dalim Jungti
nių Amerikos Valstybių lietuvius. Apsijungę Amerikos Lietuvių Taryboj, tie 
visų laikų rėmė ir teberemia mdsų vad. organų veiklų stambiomis piniginė
mis aukomis. Nekalbant apio JAV lietuvių labai nuoširdžių tremtinių šelpi
mo akcijų, BALFo suorganizuotų ir vykdytų^ ALT-os nuopelnai mdsų kovoj 
už Lietuvos išlaisvinimų ir ALT-os Vykdomojo Komiteto nepailstami žygiai 
JAV vyriausybėj ir visuomenėj padėjo Lietuvos bylų ginti jai sunkiausiais 
momentais ir per penkerius pokarinius metus išlaikyti jų gyvų JAV vyriau
sybės politikoj. Tie ALT nuopelnai, kartu išryškinę lietuvių tautos nuo1- 
stabų vieningumų jai likiminės reikšmės laikotarpiais, mdsų tautos isto-
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rijoj sudarys vienų jos grasiausių lapų.

Visuomeninis pinigas yra reikalingas“, kad bdtų panaudojamas tiksliu 
gal', taupiai ir kad jį tvarkytų Svarios rankos. Dažnam aukotojui gal atei
na galvon mintis, ar taip yra daroma ir su jo T. Fondan' dedurnu bendram md'- 
sų reikalui skatiku. Dėl to norėčiau trumpai paaiškinti, kaip yra naudoja
mos ir tvarkomos T. Fondo lėšos. Finansų politinei veiklai rupinimas ir 
kartu T, Fondo reikalų kasdieninis tvarkymus bei atskaitomybė yra pavesti 
Fin, Tarnybos valdytojui, V. Tarybos nariui/ T. Fondo- lėšoms tvarkyti, jų 
saugumui prižidrėti, nustatyti lėšų ųaudojimo ir jų rihkimo tvarkai, ieš
koti naujų pajamų šaltinių ir-aptarti jų mobilizavimo bddams yra sudaryta 
T* Fondo valdyba. T. Fondo lėšos vartojamos pagal kiekvienai įstaigai su
darytų, V. Tarybos paruoštų., VLIKo apsvarstytų ir patvirtintų .sepatų. iš
laidas galima daryti tik tokias ir tiek, kiek jų yra leista patvirtintoj'

• sųaatoj. išlaidoms vedama tiksli atskaitomybė; išlaidos pateisinamos ati-
• tinkamais išlaidų dokumentais - suskaitėmis. Tį Fondo pinigai turi bdt 

vartojami taupiai, tikslingai j už tai prieš VLIKų atsako kiekvienos įstai
gos valdytojas. Kas pusmečiui pasibaigus,.Fin. Tarnyba sudarb sqmptos vyk
dymo- apyskaitų ir T» Fondo apyskaitų, jus patiekia V. Tarybai židrėti. Po 
to apyskaitos perduodamos Kontrolės. Komisijai su visais dokumentais. At- 

■skaitomybę ir dokumentus išžiūrėjusi, K. Komisija pateikia VLIKui savo ■
"pranešimų, kuriame iškelia jos rastus netikslumus ii’ daro savus pas idly- ' 

muš. Galutinai, sąmatos vykdymų tvirtina VLIKas. Nė viena-nesųnūtinč išlai
du nedaroma be atskiro VLIKo nutarimo. ■ ,

T. Fondo tvarkymo pagrindun yra padėti tie patys.dėsniai, kaip buvo 
-■tvarkomas valstybinis mdsų-iždas Lietuvos nepriklausomybės metais. Dar ne
atėjo laikas patiekti mdsų visuomenei pilnų ir buhalteriškai tikslių at- ' 

.skaitomybę iš T. Fondo surinktų ir veiklai išleistų sumų. Bet visos atskai
tomybės knygos yra saugiai- laikomos ir laikui atėjus vad. mdsų organai at-

• siskaitys prieš mdsų visuomenę. -

■ Dabartiniu metu T. Fondas gjnrqna pereinamąjį ir kartu jo •ateičiai 
lemiamų j į.laikotarpį..-Nuo to, kaip susitvarkys lesų T. Fondui tolimesnis '

• •patikrinimas, priklausys ir tolimesnė VLIKo bei V. Tarybos veiklos galimu- 
-•mai ir tolimesnės mdsų kovos už .Lietuvos išlaisvinimų eigų. Trys'veiksniai
lemia dabartinę T. Fondo padėtį: baigiamas tremtinių įkurdinimas,- mdsų’šo- 
noji emigracija ir mdsų naujai įsikurdinę tremtiniai..

Tremtinių įkurdinimas greit bus-, baigtas.-Vokieti jo j pasiliks J - 4' 
. tdkštarišiai lietuvių, kurių didelį procentų sudarys senyvo amžiaus žmonės, 

paliegėliai bei invalidai ir vaikai. Mažesnę liekančių dalį sudarys dar
bingieji, negalį kur kitur įsikurti dėl įvairių priežasčių. Kartu su tuo" 
beveik išsenka vienas pagrindinių T. Fondo šaltinių. Sugrusti į lagerius', 

•negaudami apmokamo darbo, 'kas kart vis labiau skursdomi-, mdsų tremtiniai ’ 
mokėjo vargo skatiku tiek remti T. Fondų, kad iš tų aukų buvo galima deng
ti VLIKo ir V. Tarybos išlaidas veiklai Vokietijoj ir dar kai kas atidėti 
ateičiai. Dabar, pajamos iš PLB Apylinkės Vokietijoj sudarys tik labui kuk
lių pozicijų, .

Mdsų senoji emigracija, tiek daug aukojusi ir politinei mdsų kovai 
paremti,. 1 r tremtiniams.'šelpti, pradeda ’’pavargti". Mos norime tikėti, 
kad'senajai mdsų emigracijai dar ilgom užteks jos duosnųmo Lietuvos reika
lui“, bet tai tobdtų • jos- geros valios gražus-pasireiškimus. • Tai dėti ir to
liau mdsų kovos finansavimo našta, neturime pagrindo ir moralinių motyvų.

Buvo daug vilčių dėta į musų naujai įsikurdinusius tremtinius. Buvo 
laukta, kad jie, pastoviui uždarbiaudami, galės ir norės stipriau paremti 
T. Fondų. Tie lūkesčiai tik iš dalies pasitvirtino. Naujoji mdsų emigra
cija ir dabar nuoširdžiai aukoja aukų-vajaus progomis. Bet tų aukų neuž
tenka pardpinti mdsų vedamai kovai pastovias ir pakankamas lėšas. Atsi-' 
žvelgiant į vis didėjantį santykių tarp Pytų ir.Vakarų įtempimų, atrodo, 
kad neišvengiamai konfliktas artėja, todėl VLIKo ir V. Tarybos veikla tu
ri bdti ; klok galint stiprinama. Kurtu- ji turi'bdti pastovi, numatytu il
gesniam laikui ir planingai vykdoma.- Tas tuomet t,obus galima, kai T/'- Fon
do. pajamos bus pastovios. ’■
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Tos turi bėti pakankamos. Stiprinama veikla savaime pareikalaus čLi— 
dosnių išlaidų.. Nežilu* in t viso taupumo", esamos sulytos neleis-neleis iš
laidų mažinti. VLIKas ir V. Taryba pasilieka Europoj', kad bėtų aržiau ■ 

. krašto ir aržiau lemiamųjų įvykių; Mėsų ”veiksniuos” dalyvauju asmenys 
jau dabar yra netekę kad ir kuklios IRO- paramos. Tremtinių įkurdinimui- pa
sibaigus, jie neteks teisės bot kur emigruoti. Konfliktui bręstant, toks- 
trauktis toliau į vakarus ir naujos gyvenimo sųlygos nepalengvins T. Fon-J 
do uždavinių. Dėl to organai” kurioms yra. patikėtas mėsų kovos vadovavimai 
laiko sayo ..prievole informuoti mėsų emigrantinę visuomenę apie esamų padė
tį, jai primindami ir jos pareigų - sudaryti musų tolimesnei kovai reika
lingas materialines sųlygas. Kad jų.dar nėra, nemažų-atsakomybės dalį tu
ri savo sųskaiton paimti ir mėsų ’’veiksniai", kad laiku nepaskatino mėsų 
naujųjų emigracijų susirėpinti.pastoviu T. Fondo rėmimu.

Pastovios T. Fondo pajamos vienu bildu teguli biiti patikrintos - pa
stoviu savanorišku, bet kiekvienam lietuviui moraliniai privalomu apsido- 
jimu Lietuvos laisvinimo reikalui. Senosios mėsų emigracijos tolimesnė 

.parama yra jos geros valios reikalas. Eet mes -naujoji emigracija - bėg
dami iŠ Lietuvos, palikome kraštų tokiu momentu, kada namie likusi tauta • 
ryžoąi/iki. galo'išeiti kruvinų Golgotos kelių. To mes neturime teisės nie
kuomet užmiršti, juoba”, kad dabartinė tikrovė prašoko skaudžiausius numa
tymus. Ir jei;norime pateisinti savo buvimų laisvuose Vakaruose,’patikrin- 

- ti sau teise'.grįžti islaisvinton Tėvynėn su savygarbos pajautimu, turimo 
viskų daryti, kas mums pajėgu, kad ir šia jaus tumės milsų tautos kovų da
lyviais, . ‘ ‘ ’

.Tuo neatsisakomos pareigos -pajautimu VLIKas ir^V. Taryba remia sa
vo finansinį .planų parūpinti T. Fondui reikalingus lėšas. Jos turi biiti 
parūpintos, ilgesniam laikui, nes .net- ginkluoto konflikto atsitikimu niekas 

-mėsų nežinome, kaip ilgai karas', užsitęstų. Bus :dar sunkiau, jei Vakarai • 
nebus greitai Sovietų išprovokuoti imtis prieš juos ginklo. Ir dėl.to'pa
stovus ir nedelsiamas apsidėjimas T. Fondui remti yra mums griežtas būti
numus. Kiek mokėsime jį įgyvendinti, tiek bus patikrinta svarbiausia su
lygo Lietuvos laisvei ginti. Finansinis VLUto ir'“V. -Tarybos planas skiriu 

m kiekvienai mėsų emigracijos kolonijai jos kasmet įnoštinų į T. Fondų su- 
mų. Jei nestigsime nuoširdaus pasiryžimo-, jos: nebus sunku pastoviai mobi
lizuoti.

Dėl to noriu baigti; kuo esu pradėjęs. Lietuvi, renk T. 'Fondų pa-’ 
stoviai ir: nuoširdžiai t į T. Fondų dedamas . Tavo skatikas bus liėdininkas, ’ 
kad lietuvių tautai sunkiausioje valandoj buvai kartu su ja ne' tik širdlrų 
bet ir veiksmu;' Novėluoki Vis labiau audrėjanŽioj pasaulinių įvykių rai
doj t,iek palenksime Lietuvos likimų mėsų siekimų kryptim, kiek Lietuvos 
laisvinimo reikalui mokėsime parodyti pasišventimo”, kietos ištvermės ir ' 
nepailstamo veiklumo. Tam yra reikalingos ir lėšos. Ir dėl to globok gau
tos Fondų, kad jis pajėgtų.atlikti jam skirtų uždavinį,

. (pas.).Prof. J. Kaminskas
Tautos Fondo Valdytojas

. Loderstrasso 94
(14b) Reutlingen',' Germany.

L •(Paimta iš. ELTOS BIULETENIO nr. 10 1950.IZ.20.)

PAVERGTUJU, TAUTU REIKALAI EUROPOS. PATARIAMAJAME ŠEIRE

m’!.. Ir pavergtiesiems pamažu atsidaro durys

.>» .Korėjos įvykiai^.- davę .-progos Patariamajam Europos Seimui Strasbour- 
gė plačiau paliesti Europos apsiginimo problemų, kartu suaktyvino ir pa
vergtų Rytų Europos kraštų reikalus. Seimo atstovai savo kalbose nuolatos
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kėlė sovietų okupuotų tautų kančias ir nešamą neteisybę. Kad visa tai bė— 
tų tiksliau pažinta ir prieita konkretesnių sprendimų, buvo priimti pasiū
lymai įsteigti prie Patariamojo Europos Seimo pabėgėlių ir tautų, negalin
čių įeiti Į Europos Seimų, komisijos. Kartu buvo numatyta padaryti Šeirio 
pirmininko priėmimas bei pasitarimas sii pavergtų kraštų atstovais. Ryšium 
su Šiais reikalais Strasbourge. lankėsi VLIKo ir Lietuvių Europinio Sų-judž. 
atstovai prof. Brazaitis ir Šri Karvelis ir :iŠ Paryžiaus Dr. Bačkis. Is 
Latvijos pusės čia lankėsi Liepins, Bolirdilds ir Valters.

Pavergtųjų delegacija pas Spaak'ą

RugpiuČio 21 d. Patariamojo Europos Seimo pirmininkas Spaak, įver
tindamas pavergtųjų kraštų reikšmę besijungiančiai Europai, padarė gestų 
oficialiai priimdamas tų kraštų delegacijas. Rytų ir vidurio Europos dele
gacijai vadovavo lenkas Raczinski ir Čekoslovakas Ripka. Delegacijos nariais 
buvo: Auer (Vengi.), Venramin (Rumuii.), Topalo'viČ (Jugosl.). Sifanoff (Bul
gar.), Bačkis (Lietuva). Valters (Latvija) ir Birias (Lenk.). Pavergtųjų 
kraštų delegacija įteikė Patariamojo Seimo pirmininkui promomoriją:

’’Europa negali ilgiau gyventi pusiau pavergta ir pusiau laisva. Iš
orinės jėgos primesta Vidurio ir Rytų Europos kraštams tironiška 
valdymo forma negali bėti laikoma nei legali, nei pastovi.

Vakarų Europos zonos organizacija teįgaus tikros reikšmes, jci- 
...... gu bus siekiama visų Europą sujungti. . •

Vidurio ir Rytų Europos kraštų organizuotas dalyvavimas Euro
pos vienete yra bitinas visų Europos tautų taikai, laisvei ir gero
vei išlaikyti. . ■ .

• . Vidurio ir Rytų Europa ir Vakarų Europa, kaip teisingai yra 
■ išdėstyta leidinyje ’’Elements d'uno politique de 1 Ėst Europėon", 

yra viena kitai būtinos ekonominėje ir beveik visose gyvenimo sri
tyse . .

Europa yra nedalijama. Jos saugumui ir pastovumui išlaikyti ■ 
.. nėra nė vieno krašto nereikalingo, kitaip sakant, yra .reikalinga 
■..■•■■. visų tautų grupė, susidedanti iš 100 milijonų gyventojų.

. ■- ... . ■■ Milijonai. Vidurio ir Rytų-Europos, kraštų vyrų „ir moterų džiau-
giasi Europos Tarybos įkdrimu, .kuris rodo laisvojo pasaulio-valių 
pasipriešinti komunistiškajai agresijai ir norų,sujungti į Europos 
bendruomenę tautas, kurios Šiandien yra prievarta išskirtos. Jie 
tikisi, kad Europos Taryba, savo programoje, busimas kontinento- vie- 

.■■,.. netas, turės dėmesyje specialius Šių kraštų interesus, jų įnašų 
Euroros bendruomenei ir tuo vadovausis savo planų vykdymo••

■■"iŠ naujų Vokietijos delegatų Patariamajame Seime kalbės ne tik 
' Vakarų Vokietijos vardu,’ bet . ir vardu Rytų.Vokietijošy kuri yra so
vietinėje okupacijoje. Bėtų teisinga ir atitiktų platesnius Europos 
Tarybos tikslus, jeigu mėsų kraštai rastų galimybę patiekti savo 
paŽiėras ir savo troškimus per savo reprezentantus, esančius lais
vose šalyse. Jeigu nenorima užgniaužti milijonų vyrų- ir moterų vil- 

. Šių ir jeigu norima tęsti Europos Patariamojo Seimo Europos 'jungi
mo darbus tinkamu visai Europai keliu, reikia duoti.visos Europos 
vienybės ir solidarumo idėjai politinę išraiškų priimant į Europos 
patariamąjį Seimų atitinkamų Vidurio ir Rytu Europos asmenybių - ' 
skaičių. Turėdami visa tai dėmesyje, mes- reiškiame viltų, kad Eu
ropos Taryba ras galimybę padaryti įstatų pakeitimus, kurie sudary
tų sąlygas šiam paslėlymui.” ! .- ,

Rytų kraštams studijuoti komisija

Tų pačių dienų pirm. Spaak ir Vidurio ir Rytų Europos sekcijos pir
mininkas' Mao-Millan padarė pavergtų kraštų atstovams ir žurnalistams pra
nešima. Pranešime'kalbėjo Spaak kaip Europos.-Sąjūdžio pirmininkas ir.pa- - 
reiškė, kad Rytų Europos kraštų-pageidavimai yra Seimo palankiai priimami. 
Paminėjo, kad taip pat- pabėgėlių klausimai randa. Seime'pritarimo. Toliau 
jis nurodė, kad projektuojama sudaryti prie Patariamojo Seimo Rytų kra^- ■
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tams studijuoti komisiją ir kad su ta komisija turės glaudžiai bendradar
biauti pavergtų kraštų atstovai,- kaip ekspertai-pųtųrejai. Savo kalboje 
.Rytų kraštų, sekei jos pirm. Mao'.Millan pareiškė, kad yra stengiamasi duoti 
pabėgėliams paramų ir bandoma juos įjungti į vakarų gyvenimų, kartu jis 
pabrėžė, kad, iš kitos"pusės, yra ieškojau pasirinkti tokių-Europos politi
kų, kuri tiktų ir tuo atvėju. jeigu rytų kraštams- pasisektų nusikratyti 
"sovietišku jungu. Jis primine, kad .yra.siekiama, kad europinė idėja jau 
dabar rytų kraštams btitų nesvetima. Po to kalbėjo‘pavergtų kraštų atsto-. ■* 
vai ir kėlė įvairius klausimus dalyvavę žurnalistai. Jie reiškė norų arti
moje ateityje matyti ir R. Europos atstovus Patariamajame Europos Seime.

(Paimta iš ELTOS BIUIETENIO nr. 10 1950.IZ.20.)

L I E T U V 0 J E

LIETUVA SUSKIRSTYTA . "OBEiiST'IMIS", RAJONAIS IR APYLINKIŲ ,

"TARYBOMIS"

S.m. birželio 20 d. "Aukščiausiosios Lietuvos Tarybos" Prezidiumo* 
įsakymu. Lietuvos teritorijoje panaikinami apskritys ir valsčiai ir įveda
mas naujas Lietuvos teritorijos administracinis suskirstymas. Pagal šį su
skirstymų Lietuvos teritorija padalinta į keturias apygardas.(oblast), 
bdtont:- VILNIAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS ir ŠIAULIŲ. Šios apygardos' savo ruožtu* 
suskirstytos į.Šf rajonus, į kuriuos įeina tų rajonų centrai -.’svarbesnie
ji miestai ir jų apylinkių tarybos (sovietai). .

I. VILNIAUS. APYGARDA
. 'Ųį Ųų .įeina*"Vilniaus miestas ir Šie rajonai: Anykščių,- Daugų, Drus

kininkų, Dūkšto, Dusėtų, Eišiškės, Igria.lios, Kovarsko, Molėtų, Nemenčinės, 
Naujosios Vilnios, Pabradės, Smėlių (centras - Ukmerge),'Šalčininkų, Šven
čionėlių, Švenčionių, 'Širvintų, Trakų, Ukmergės, Utėnos, Varėnos, Vievio, 
Vilniaus ir. Zarasų.
II. ’ KAUNO APYGARDA - . ...

Į .jų "įeina"liauno miestas Ir šie rajonai:- Alytaus, Ariogalos, Jėzno, 
Jonavos,'Jurbarko, Kažlų-Rddosj KaiŠedorių, Kalvarijos. Kėdainių Kybartų, 
Lazdijų, Marijampolės, -Naumiesčio (Kudirkos Naumiesčio), Panemunės (cėn- * 
tras - Kaunas); Prienų, Raseinių,'.Simno, Sakių, Veisėjų, Vilijampolės (cen
tras - Kaunas') , Vilkaviškio,.-Vilkijos ir Žiežmarių.
III. 'KLAIPĖDOS APYGARDA., , ” * .

. į" jų įeina Klaipėda' ir. šio rajonai:' Klaipėdos",■ Kretingos, Mažeikių, 
Pagėgių, Plungės, Priekulės, Rietavo, Salantų, Sėdos, Skaudvilės, Skuodo, 
Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių ir Varnių.

iv. Šiaulių apygarda ■ ■ 'jTų~ŲeTna''^Tauliai .ir šie rajonai: Akmenės, Biržų,- Dotnuvos, Jo
niškėlio, Joniškio, Kelmės, Kupiškio, Kuršėnų,- Linkuvos, Obelių, PakrUo- 
jaus, Pandėlio, Panevėžio, Pasvalio’, Radviliškio, Ramygalos, Rokiškio, 
Šiaulių, Šeduvos, Tytuvėnų, Troškinu, Užvenčio, Vabalninku ir Žagarės.

Ryšium su šiuo riauju Lietuvos teritorijos suskirstymu, kuris yra * 
Sovietų Rusijos suskirstymo kopija,.- Lietuvos Respublikos miestai tampa su
smulkinti ir "nuvaryti" į antaeilius. miestus bei-sulyginti su mažais mie
steliais. .Biitent, visi apskričių miestai tampa ."rajoniniais" mieštais. 
Sis suskirstymas- bus nauja*proga patikrinti gyventojų dokumentus, naujų 
valdininkų", tur -bėt rusų, priskirti ir kitokių sovietiniam režimui . naudų 
sutelkti,.*. •
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Lietuvos komunistų, (b) partijos centro komitetas

Jį dabar sudaro: pirmasis sekretorius - ’’mažasis Stalinas” - Anta- 
nas Sniečkus (raštuose žymimas "Osipoviė” - Juozo sėnus). Tai senas komu
nistų, veikėjas, politinis kalinys, savo laiku Lietuvos vyriausybes lėkei“* 
stas su Sovietų, Sąjunga į kalėjime sėdėjusius lietuvius dvasininkus Rusi
joje, vyriausiasis Lietuvos enkavedistas• Jis taip pat yra narys LTSR 
aukščiausiosios tarybos ir TSRS ’’parlamento”.

Antrasis sekretorius k Aleksandr Stepanovič Trofimov, 47 motų, am
žiaus, "paskolintas iŠ broliškų, respublikų” 1944 metais, LTSR aukščiau
siosios tarybos narys, taip pat atstovaujųs lietuviam aukščiausioje sovie
tų taryboje. Jis yra pasižymėjęs' kaip akylus Lietuvos ’’buržuaziškai-nacio- 
nalinio elemento - sovietines liaudies žudikų” tramdytojas, ypaŠ vykdant 
prievartinę sovietinę kolektyvizacijų.

Trečiasis sekretorius - Eduard OsipoviČ Ozarsky, 4-2 m. amžiaus, 
’’skolintas” iŠ LTSR aukščiausios tarybos ir atstovaujųs lietuviam TSRS 
tautybių aukšč. taryboje Maskvoje.

Ketvirtasis sekretorius, vadinamas ’’mažuoju Višinskiu" - Vladas 
Osipovič Niunka, 43 m. amžiaus, gim. Vilniuje, buvęs1studentas teisinin
kas, po vedybų su viena žvdaite, fanatiška bolševike, tapo pirmuoju sovie
tų prokuroru Lietuvoje 1940 metais. Kai Juozas Žiugžda nepasiro.de ryžtim“- 
gu "heretiškų"-lietuvių mokytojų likvidatoriumi, drg. Niunka buvo jo vie
toje paskirtas Švietimo ministeriu. Kai valymas buvo baigtas, 1949 m. 
Niunka vėl grįžo LKP (b) centro komitetų.

Sekretoriaus pavaduotojai - drg. Moskvin ir Petrov - abu ’’paskolin
ti” iš bolševikų MVD. •

Sekretorius, kadrų reikalams - Daniil Yefimofoviš Supikov, LTSR 
aukŠČ,__jsios tarybos narys, drauge atstovaujųs lietuviam ir TSRS tautybių
taryboje. Kaip aukššiauslas viršininkas "Darbo jėgų rezervų”, jis gali sa
vo nuožiūra ištremti į Rusijų kiekvienų lietuvį. .

Sekretorius agitacijos reikalams - Kazys Kaziniroviš Preikšas, 
4? m. amžiaus, lietuvis, LTSR aukščiausios tarybos narys ir TSRS tarybos 
.narys tautybių rūmuose. Bukaprotiškas diletantas, aklai vykdųs partijos 
direktyvas iŠ Maskvos.

Sekretoriaus padėjėjas pramonės reikalams - Tlrkunov, spaudžius ■ 
lietuvius šioje srityje tiek, kiek galima. Jo pastangom Rusija buvo pra
turtinta, keletu milijonų rublių, kurie buvo išplėšti jo dėka iŠ Lietuvos'.

Sekretoriaus padėjėjas statybos ir statybinių medžiagų reikalams - 
drg. Sishkarohuk. Jo uždavinys paskirstyti statybines medžiagas kariškom 
ir civilinėm statybom ir. išplėšti iŠ Lietuvos kaip galima daugiau miško. 

Sekretoriaus pavaduotojas degalų energijos reikalams - Ivan Salov. 
žemės ėkio. reikalams direktorius - Bobryšcv. Jis privačius ėkius 

organizuoja kolchozus. . ’
Švietimo direktorė drg. ZaluČkaja. Tai faktiškasis ’Lietuvos švie

timo ministeris ir viso mokymo darbo kontrolierius. •
Skyrių vedėjai - Oistiakovas-,. VaraševiČ, Ivanova, žukovsky, Polose- 

nenko, Lysinį Kozloysky. Vis tai faktiškieji Lietuvos ministerijų valdyto
jai. '

Leontiev - ’’partorgas" - partijos organizatorius, į šį postų paskir
tas neseniai.’ • ’

Komjaunimo (.komsomolo) reikalai tvarkomi specialaus komsomolo cen
tro komiteto, kuris subordinuotas LKP (b) centro komitetui.'Šios organ!-' 
zacijos vadovų eilėse yra:' draugai’--Kulakov, Kaplan,' Bobov,- Malyšev, Su- 
malo’va ir ’t.t.

(Paimta iš ELTOS BIULETENIO nr. 9 1950.VIII.25.)

LIETUVOS TSR BIUDŽETAS ; ■' 
........  ■ ■' ■■ ■ ■«,«■■■>!' ■■■» 11^ ■> »" I, ‘ »

S.m. iiepos mėn. pradžioje Vilniuje buvo sušaukta Lietuvos TSR ■ 
aukščiausiosios tarybos Vl-ji sesija, kuriai pirmininkavo pakaitomis jos 
pirmininkas B. Baranauskas su paved. M. šiokiu. Svarbiausias darbų tvarkos 
punktas buvo LTSR biudžeto 1950 metams priėmimas ir 1949 m, biudžeto apy-
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skaitos patvirtinimas. ... '
LTSR biudžetas buvo paruoštas atitinkamų specialistų Maskvoje, pa

gal faktiškojo Lietuvos finansų valdytojo drg. Vladimiro Rodinovo pasiū
lymus. Kadangi sis rusas tuo tarpu dar privengia viešumos,, ’’parlamente" 
biudžeto projektų paskaitė LTSR finansų "ministras" Aleksandras Antonovič 
Drobnys. .
LTSR.'pajomos. 1949 metais

■ ..^■'v'isb"T9^F9~metais iŠ Lietuvos gyventojų buvo išplėšta
1.426.631.000 rublių įvairių mokesčių ar kitokių piniginių prievolių pavi
dalu, ■Pajamos, kaip jau priimta bolševikinijo santvarkoje, gerokai praŠo- 
,ko numatytu planų - jų surinkta no 100$, kaip buvę užplanuota, bet 100$. 
Per tų laikų išlaidų padaryta 1,273.466,000 rublių -97,5$. Biudžeto per
teklius datigiausiai. susidaręs iŠ mokesčių padidėjimo ir valstybinių .įmo
nių pelno. Nors pradžioje pranešėjas nurodo "plono viršijimų", tašiau iš 
kitų jo pranešimų matyti, kad ne viskas ir čia gerai ėjo; "Kartu su pelno 
įplaukų ir apyvartos mokesčio visumoje plano viršijimu, iš eilės pramonės 
šakų neįplaUkė į biudžetų stambios įmokų sumos. Taip mėsos ir pieno pra
mones ministerijos įmonės,, siuvimo trikotažo trestas 1949 m. padarė 4,3 
milijono rubkių viršplanini;], nuostolių, kurie susidarę "dėl poraikyojimų 
.ir neūkiškumo", iš šios sumos vien tik baudos ir delspinigiai siekių 1,2 
nil. rublių. Mėsos ir pieno pramonės ministerija mėsos, perdirbimo srityje 
Vietojo užplanuoto 1,6 mil, rublių pelno turėjusi 3,6 mil. rublių nuosto
lių. ' '• -

Skandalinga padėtis esanti žuvies pramonės minister!joje,.kurios 
. įmonės vietoje numatyto 7,7 milijoną rublių pelno davusios 0,6 milijono 
rb. nuostolių. ' .
Klastojimai. • .
, ■ ToTi'au savo pranešime V. Drobnys nurodė, kad eilė įstaigų, pateiku- 

„sios neteisingas ir tiesiog suklastotas apyskaitas, kuriose ar tai padi
dintos pdjamds, ar sumažintos išlaidos. Ypatingai čia esu pažymėtinos 
autotransporto.-valdybos įmonės, kurios automašinų remonte prastovėjimu 
"viršijusios planų” 2-3 kartus.
Neišnaudoti' kreditai

V7T)roTnys’užsipuolė visų eilę LTSR įstaigų", kurios neišnaudojusios 
pilnai joms paskirtų.kreditų. Ypatingai Čia atsilikusios sveikatos ir 
švietimo ministerijos. Taip mokslų akademija' palikusi daug"lėšų, kurios 
buvb: skirtos kadrams ruošti; moksleivių bcndrabuČiams išlaikyti nepanau
dota 4,3 mil. rublių. Kupiškio, Varėnos, Kalvarijos, Vilkijos, Šilutės, 
Telšių apskričių vadovai novisada paimdavę jų, švietimo■įstaigoms, skirtas 
lėšas. Daugiausiai, čia ir kitur buvę nuskriausti kaimo, mokyto jai, ktir į e 
negaudavę jiems numatytų komunalinių patarnavimų - šiam ..reikalui išmokėta 
tik 46$ numatytos sumos. ’-.'Biržų apskrityje išlaidų mokyto jų-.komunaliniam 
aptarnavimui iš viso nepadaryta. Pasvalio apskrityje iŠ 122.000 rb.. iš
leista tik 14.00Q. rb. ’ Trakų apskrityje iš 344.000 rb. - 23*00.0. rb,. ir Vil
kijos apskrityje iš 110.ppd rb. - tiktai 5*000 rb." "" /
RripaŽįsta prekių trūktinų’ <

e '.'t; • ' Ra'tsJ/f 1‘nansų inihįsteriš pripažino didžiulius trūkumus LTSR dabarti
nė jo prekyboje.' Ilgų laikų stigę prekių, kurios esančios būtinos žmonėm. ' 
.1950 m. .patikrinus Tauragės apskrities parduotuves, pasirodę, kad 40$ par
duotuvių neturėjusios tualėtinio muilo ir skalbimo'miltelių. "Patikrinus 
Trakų .apskrityje 10 parduotuvių, buvo nustatyta, kad visose nesama alaus, 
likerio, Vyno, Žuvies gaminių, o taip pat pigesnių rūšių.papirosui" Kal
ta • dėlto, esanti Lietuvos TSR vartotojų kooperatyvų sųjunga, kuri "skirsto 
prekes, nepaišydama apskričių'reikmių ir gyventojų paklausos”.
LTSR išlaidos 1950 metams

Hbtuvos1^Sn^valsTybinio biudžeto išlaidos 1950 metams numatytos 
1.352.912.000 rublių. Švietimui'- ir bolševikinei propagandai paskirta 
467.5«i.000 rb., socialiniam aprūpinimui - 57.567.000 rb., tuo tarpu kai 
"valstybės .valdymo ir teismo organoęis išlaikyti" net 163.124.000 rublių. 
Iš kur surenkamos pajamos .. •

. ’ Tš"valstyblnių įmonių ir-;|d'iaigų apyvartos mokesčio - 207 mil. .rb.,
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Žemės ėkio mokesčio.- 37 mil. rb., Gyventojų pajamų mokesčio -62 mil. rb'., 
viengungių, bevaikių šeimų ir maža'šoimių 'mokesčio -46,3 nil. r b.•valsty
binėm paskolom - 7^,4^' nil. rb.',. iŠ baigiamų naikinti Lietuvos miškų - 
14 mil. rb. ir pan. ‘ ... ' " . . . .
Kalti privatus prekybininkai *'

*V, "’Drobny š"nurod*ė", kad dėl daugelio trėkunų, kuriuos' jaučia'Lietu
vos TSR finansų likis,»be bolševikinės organizacijos trėkunų, dar labai 
kalti yra ir kiti veiksniai, ypač vietinės pramonės ir kooperacijos įmonė
se. ’’Kaip nustatyta patikrinimais, į eilę gamybinės kooperacijos, invali
dų kooperacijos artelių bei vietinės -pramonės įmonių' prasiskverbia privd- 
tininkai-spekuliantai ir kiti neverto pasitikėjimo asmenys, šie asmenys", 
naudodamiesi"k'ontroTS’s nebuvimu, taip pat ir finansinių organų nepakanka
ma kontrole, ilgų laikų veikė gamybinių artelių priedangoje ir grobstė 
socialistinę nuosavybė, / . -

• Pastaba: Daviniai paimti iš LTSR flilansų ministerio V. Drobnio pra
nešimo aukščiausiosios tarybos.sesijoje 195 ° •VII.-3 - 4 dd. "Apie Lietuvos 
TSR valstybinį biudžetų”., (.Tiesa, 1950.VII.6. Nr*- 15d).-

. .. (Paimta iŠ-ELTOS BItfllWTIO nr. 6 195O.VIII.IO.).

‘ '• LTSR AUKŠČIAUSIOS-TARYBOS PREZIDIUMAS ' -'. ■

Aukščiausiajai LTSR tarybai, .t.y. okupuotosios Lietuvos "parlamen
tui” vadovauja jos prezidiumas• lustas IgnatieviČ Paleckis yra jos' pirmi
ninkas (prezidentas). Stasys IgnatieviČ Pupeikis yra tarybos sekretorius,- 
lis 19’41 m.- asmeniškai dalyvavo lietuvių deportacijose, Jų abiejų parašai 
visada dedami po "partijos ir vyriausybes” nutarimais. - • " ■

irs® meti^^taryda ■
, Tai yra vykdomasis valdžios organas, kuris turi vykdyti, .visus ko

munistų partijos sekretorių, jų pavaduotojų ir padėjėjų nurodymus.. Jos 
priešakyje pastatytas .Mečys .Aleksandrovič Gedvilds, kaip minlstorių tary
bos pirmininkas, drauge jis yra LTSR aukščiausios tabybos ir-TSRS aukš- 
ČiųuSios tarybos narys. Taryboje jau vadovauja iš Kremliaus atsiųstas "pir
mininko .pavaduoto jas" draugas Vašiiy IljiČ Pisarlov, .51 mėtų amžiaus, 
LTSR ir TSRS tautybių tarybos narys, atštovaujęs ten lietuviam.. Grota jo' . 
veikia ir draugai-Aleksandr .Petrovio Sokolov if -Dimitry Alokse.jovič Mama- . 
jev. Naujoji saugumo milioijos-MGB galva, Maskvos’ MGB Vilniaus skyriaus 
vedėjas yra Piotr Michailovič Kapralov. Jis taip, pat yra .LTSR auksČ, ta
rybos ir TSRS aukšČ,.- tautybių-tarybos narys. Reikia pažymėti, kad paskuti
nių' dviejų motų bėvyje MGB buvo kai kas pakeista^. Taip : D imi try Ardalio- . 
novič Jcfimov buvo pašalintas iš pareigų, nepasisekus jam užgniaužti po
grindžio veiklos. Viešosios -apsaugos .ministerijai vadovauja generolo ma
joro uniformų nešiojus Juozas BartaŠlėnas -vidaus reikalų ministeris. 
Jo pirmtakėms .GuzeviČius išėjo į."r.aŠy.tojus" ir Šiuo metu rašo noveles. 
Bortaš,įėnas esųs lietuvių kilmės'; Nepasisekus bolševikais 1919 m. paimti 
Lietuvos, 'jis pabėgu .su jais į-Rusijų įr ten, i^ėjo NKVD akademijų. Jis 
nei kalba lietuviškai, nei. Šios kalbos- mokosi, Kažys Trano o.vfČ "Liaudis" 
valdo žemės; ėk į o ministerijų.,'Rusai šneka.,.-kad "’jis'esųs. 49 natų,'. kilęs 
nuo Baįsiogalos, prieš I-jį pasaulinį'.karų iš Lietuvos išvykęs -i Rusi jų . 
drauge su' savo -tėvais, kur. tarnaįvęs raudonojoje' armijoje 1917^2,4. m,, lai
kotarpyje ir:'vėlihū iškilęs 'kųi'p. kornu'iis'ith.s . -Jam ipadc’da' du payądjio-tp jai - 
Matvc jcv ir Dubin-. Neseniai, minis t erių paskirtas, ir rusas Piotr'.įCdloov.,

Drg; Piotr Sorencijėy.yra "gaujas’ lietuvis’'., paskirtas statybos miA 
nis toriu. Statybinių, medžiagų: pramonei vadovauju Nikola j. .Andre jeVio Liu- 
bimoey, miškų ministcrl jai'.'-r Andrėj Sergio jo via Zasypkiri .:(’anksčiau Žuvų 
ministeris).. Vietinės pramonės'mini s toriu yra. dr.g., Kalugin. \ ....> ■ . • b.

” Po to kai drg. Niunka-atliko 'Lietuvos mokytojų valymų, švietimo mi
nisterija buvo pavesta Albertui Knyvai (1949 m, birželio mėn.).

Drg, Baoharovas yra vyriausias LTSR prokuroras. Prekybos ministeris 
- drg. Adolfas Adolfovic Ivaškevičius. Drg. Puškov tvarkė kinomotografijos 
ministerijų, gi neseniai buvo pakeistas Stasiu VarfolomejoviČ BrasiŠkiu.
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Finansų ministerijoj - Vladimir Radionov vadovauja ministerial Aleksandrui 
AntonoviŠ Drobniui. Valstybes kontrolierius Zigmas DominikoviŠ Tvarkus bu
vo neseniai pakeistas draugu A, Tefremov. Motiejus OsipoviŠ Sunauskas yra 
Valstybinas Planavimo Komisijos vedėjas.

(Paimta iš ELTOS BIULETENIO nr. 9 195O.VIII.25.)
• ' »

LIETUVOS ŽEME NAUJOS. REFORMOS ĮSVikKARlSSĖ ? .

Steigiami didieji.kolchozai

Visoje Tarybų Sąjungoje šiuo motu.vykdomas didžiulis žemės lėkio 
pertvarkymas. Mat bolševikams jau beveik nuo pačios revoliucijos pradžios 
nesiseka tvarkyti žemės lėkį. Per eilę metų šia buvo ieškota naujų kelių . . 
ir vis dar neužeita ant tikrojo. Paskutiniu metu galutinai paaiškėjus,' 
kad kolchozų sistema neša vargų ir skurdą, buvo sumanyta kita reforma -■ 
stambiųjų pramoninių žemės lėkių arba didžiųjų kolchozų-kiėr imas. Tau per- -. 
eitais metais TSRS žemės lėkio ir kolchozų ministerijose įvykdyti žymės 
asmeniniai pakeitimai, pašalinant, o kartais net suimant, senuosius žemės 
lėkio vadovus. Naujieji ėmė jungti kelius kolchozus į vienų. Taip Maskvos 
srityje iš 6.069 veikusių kolchozų tepaliko 1.570, kitaip tariant, iš 
kiekvienų 4—ių kolchozų buvo sudarytas vienas naujas. Panašiai buvo pada
ryta Leningrado, Kolomonsko, Ubhtomsko, Tegorjevsko, ZagorskioJ“Ranensko 
ir kituose rajonuose. .

Prieš trejetą, mėnesių Minsko,-įvykęs komunistų partijos vadų suva
žiavimas nutarė panašiu biėdu pertvarkyti ir Gudijos kolchozus. Atrodė, 
kad Lietuvos kolchozai nebus bent tuo tarpu pajudinti, tuo labiau, kad no 
visa Lietuvos žemė suholchozinta, o tašiau...

Ruošia naujus kadrus

RugpiuŠio mėnesį iŠ Maskvos grįžo apie 30 asmenų - Lietuvos komuni
stinio jaunimo ekskursija. Ji susidėjo iš komunistų partijai atsidavusių 
komjaunuolių, kolchozų pirmdnų, pirmininkų, brigadininkų, traktorininkų1, 
skaityklų vedėjų, propagandininkų ir vieno kito agronomo. Ekskursantai 
'aplankė visų eilę sovietų stambiųjų kolchoziį Pamaskvės, Uchtonsko, VoroŠ.i- 
lovo, Ramensko rajonuose, Gorkuoso. Tai nebuvo pripuolama ekskursija, nes 
niekas iš Lietuvos, be partijos duoto uždavinio, į Rusiją nevažiuoja. 
"Ekskursantų" sųrasų sudarė komunistų partija ir neužmiršo pasiųsti šia : 
kolonizuotų rusų atstovų (Akscnija Semenkovaitė, E. Pogodinas, ir kt-.).’- 
Grįžus Jiems, pasipylė spaudoje ir'per radijų kaip iš didžiulio pagyrų 
maišo liaupsinimai sovietų stambiųjų kolchozų garbei. 3ie 3° ekskursantų - 
- tai naujųjų kolchozų vadovai. . . •

• * t •

Propaganda, ir,literatūra

Iki Šio smulkiųjų kolchozinę santvarkų spaudoje ar kitu bėdų gyrę ' 
bolševikų-propagandininkai staiga pradėjo jų peikti:..girdi, Šia ir didžiu
li biurokratija, ir laukų derlingumas menkas,' ir gyvulininkystė neišvysty
ta, ir Žemės ūkio mašinų stinga, ir žmonės neturtingai gyvena,. ir trobų 
nėsų galima.: pas Įstatyti, ha., žodžiu, tikrus vargas ir skurdas, išeitis 
betgi 'esanti didžiuosiuose kolchozuose-, reikia tik jungtis į didesnius 
kolchozus lygiai taip, kaip broliškoje didžiarusių respublikoj. ■

Lietuvos TSR valstybinė,pdlitinės literatiėros leidykla išleido net' • 
100,000 tiražu"VKP (b) centro komiteto ir MK sekretoriaus' drg. N. S. Ohru- 
ššiovo naujų veikalų lietuvių kalba; "Dėl koliėkių ir MTS eilinių uždavinių 
ryšium su' smulkiųjų žemės ’lėkio- artelių sustambinimu". Sį ChrušSiovb knyga-, 
kurios autorius'praktiškai vadovauja naujai žemės lėkio sistemai Sovietų 
Sųjungoje, turi bdti naujoji "ėlrangeli ja" "ir Lietuvos kplchozinirikąms.
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' ' • Pakeistas Sends .rikio ministoris ■ ,■ •

Maždaug tuo pačiu laiku Lietuvos TSR Sends rikio ministerijoje buvę 
įvykdyti žymesni personaliniai pakeitimai. Pakeistas■ir pats žemds rikio 
ministeris: naujuoju paskirtas'lietuviškų pavardė (deja, gal tik pavardę) 
turįs'Vladislovas Augustinaitis, srinus Josifo. Sis Lietuvos rusintojas 
labai energingai dmdsi naujų kolchozų statybos darbo.-Iš Maskolijos atga
benta visa eild naujų specialistų, kurio turi šia ’’palengvinti” kolchozų 
steigimo darbų. - ,

• ' ydl savanoriškai

' Naujasis Sends rikio ninisteris -V* Augustinaitis parciškdj kad ir ' 
naujų kolchozų^ kaip..ir senųjų, organizavimas turi .briti vykdomas ’’savano
riškai”. ’’Kolūkių sujunglno klausimus turi briti sprendžiamas kiekvieno su
jungiamojo kolrikio narių susirinkime. Šiuose susirinkimuose turi dalyvau
ti nemažiau' kaip du, trečdaliai visų kolrikio narių. Susirinkimo nutarimas ' 
kolrikio-sustambinimo klausimu (teĮgalioja po toj kai jį peržirirl ir patvir
tina rajono vykdomasis komitetas". Po to saukiamas jau visų jungiamų kol
chozų bendras susirinkimas, kurio nariai ’’vienbalsiai” nutaria ddtis į 
vienų kolchozų. Priimami įstatai pagal iš.Maskvos atvežtus Šablonus, iš
renkamas ko lohpz o vardas pagal komunistų pasiūlytus pavyzdžius, patvirti
nama partijos paskirtoji valdyba. • - - • . . t

Darbas praddtas nuo Šiaulių

Kolchozų sustambinimas Lietuvoje jau pradėtas. Ir pradėtas vykdyti 
nuo pačių geriausių žemių - Šiaulių apskrities ir srities. Tai padaryta 
sųaoningai. Viena, kad Šiaulių srityje jau beveik visiškai baigti.mažųjų 
kolchozų steigimo darbai ir nemažiau kaip 93$ visų rikininkų yra įstoję į 
kolchozus. Antra, goresnėse žemdso, esant ir labai blogai tvarkai, vis 
dar gali kai kas užaugti. Taigi visiškai sąmoningai kolchozintmas nebuvo 
pradėtas he i nuo Zarasų, Švenčionių ar Alytaus smiltynų.

Kaip atrodo naujieji kolchozai *
‘Tuo tarpu mes dar neturime pilno tokio kolchozo vaizdo, tačiau .- ' 

jau galime kai kų išsitarti', nes tokių kolchozų Lietuvejo. yra. Štai nęper- 
daug senai- Pakruojo rajono ’’Pergalds” kolchozas buvo sujungtas su tomša- 
šalimais- esančiu' "Sabalo” kolchozu. Naujas kolchozas pavadintas ’’Pergalds” 
vardu ir turi dabar 1,402 ha žemds . Šiaulių rajone prie Žudžirinų kolcho
zo prijungtas ’’Mamaičių” ir ’’SiubaČių’-’ kolchozai. Jungtiniame. kolchoze 
žemes plotas pasiokd 1.522 ha. Tame pačiame rajone sujungti ’’Tarybinds Se
nds”, "Sauginių” ir-. "Rakandžių” kolchozai. Sustambintas kolchozas turi ' 
I.O37. ha žemds. Panašiai padaryta ir kitose vietose, iš.viso Šiaulių-sri
tyje najijų didžiųjų kolchozų steigimas vykdomas, smarkiu tempu. Padarius 
pirmuosius bandymus Čia, imta panašius bandymus,’daryti ir< kitur, Aukštai
tijoje. Taip Anykščių rajone iš 9 kolchozų sukurti du stambieji.

Senuose smulkiuose kolchozuose' tebuvo sutelkta -250-300-500 ha že
mds. Naujieji turdsių žyniai daugiau - nemažiau 1.500 ir iki 5«000 ha.

■ ; Vdl perstatys tr'obdsius •" .y i '
• , • . *."* r' "'T . — -* / <

Nors Lietuvos' žemd nebuvo dar visiškai sukolohoziri’ta, tačiau dau
gelyje vietų, jau buvo praddta- statyti kolchoziniai (bendrieji).-klojimai, 
kldty's, tvartai. Ola buvo sutelkta iš rikininkų valstybes ir kolchozo labui 
atięiti grridai, jav'ai," pašaras, galvijai, žemds rikio inventorius, file kol- 
ohpžai tur’djo virsti kaimais. Vienkiemiai jau buvo praduti griauti, tro
besiai keliami uį kolchozų centrus.’Tačiau aplamai Lietuvos-zmonds su sta
tyba nesiskubino: niekas išrikininkų, kad.ir labai- smulkių, netekęs-savo 
žemos, nenordjo netekti ir gimtojo namelio, kuriame jis.dar. šiaip taip 
laikdsi. J naujas kolchozų gyvenvietes daugiausia IŠsikŽld tik komunistų
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partijos'aktyvistai. Takiau Šio dabar'skaudžiai nuvilti: jie', nespėjo 31a 
įsikirti, turės pamesti savo naujųsias gyvenvietes ir keltis dar y kitas 
- stambiųjų kolchozų centrus. ' ' L

Ar pajėgs greitu laiku bolševikai perkelti visus trobesius į naujus 
centrus, Šiandien dar sunku pasakyti. Greičiausia ne, nes tai padaryti ne
spėjo ir Rusijoje, kur jau kolchozai gyvena tročiųjį dešimtmetį. Tačiau 
šia nauja reforma jie gali daug kų sugriauti.

Naujus kolchozus sutinka nenoriai

Naujieji kolchozai kilo ne iš Lietuvos žmonių valios. Jie kuriami 
vykdant naujų sovietų žemės Akio ekonominę politikų. Pačioje Rusijoje, 
ypač Ukrainoje, kur jau seniai palaužta dkininko individualybė, del šios 
sistemos įvedimo kilo rimtų bruzdėjimų, net sukilimų. Ir Lietuvos žmonės, 
net komunistų vadovai, juos sutinka nenoriai. Mažesniame kolchoze, kuris 
miisų žmonėms priminė stambesnį tikį, buvo vis geriau: čia ir žmonės saves- 
ni, ir su administracija galima buvo geriau sugyventi, ir iš šalies kokių 
vistų, mažų galvijų, ar daržovę užsiauginti. Bolševikų pareigėnai spaudoje 
niekur nekalba apie asmeninius Žemės sklypelius (iki į- ha) naujuose kol
chozuose, kuriuos valstiečiai turėjo mažuose kolchozuose. Atrodo, kad to
kių sklypelių čia jie nebeturės. Ir kontrolė bus žymiai griežtesnė: sun
kiau kų nors iš Šalies užsiauginti, o dar sunkiau parduoti. Taigi-mėsų 
Žmonėms ši didžiulė reforma yra dar vienas skaudus smogis.

Nenuostabu tad, kad bolševikų pareigiSnai ragina komunistų partijų 
’’nuolat budėti naujų kolchozų statyboje”. Dėl to reiklų ir skuboti, ki
taip, girdi, atsirasiu daug sabotažininkų. Ypač reikšmingas momentas csųs 
pats perdavimas. Jau. dabos? ’’ministras” V, Augustinaitis įspėja "dėl gali
mo visuomeninio. turto grobstymo ir iššvaistymo reiškinių’’ ("Tiesa”, 1950. 
VTII.12.).

Tikrieji naujųjų kolchozų tikslai

Kai kuriuose smulkiuose kolchozuose Rusijos ir Lietuvos žmonės bu
vo susikūrę Šiek tiek pakenčiamų gyvenimų. Atidavus kad ir milžiniškas 
prievoles valstybei, jiems dar likdavo beveik pakankamai duonos. Kai kur 
rusams Čia sunkiau buvo infiltruoti savo agentų, NKVD-istų ir kitų’’akty- 
vistų"> ’ kurio šoktų žmonių galvojimų. Vaikų ir jaunino auklėjimas žymia 
dalimi buvo atliekamas šeimose. Taikos, o ypač karo metu, tokie kolchozai 
galėjo bė.ti netgi pavojingi sovietinei santvarkai. Tiesa,-kad jie ekono
miškai buvo priimtinesnį patiems kolohozininkams, bet taip pat tiesa, kad 
mažesnis žmonių skaičius kolchoze lengvai galėdavo susitarti ir kai kų ■ 
nuslėpti nuo valstybės akių. Tas jau tikrai nebus įmanoma padaryti dide
liame kolchoze. '

'Sovietų'Sųjunga labai energingai ruošiasi karui. Ji stengiasi pa
tikrinti komunistinei valstybei ir tos vadovams griidų aruodų ir ypatingai 
galimai saugesnį užnugarį,. Štai kodėl vykdoma nauja .žemės reforma.

(Paimta iš" ELTOS BIULETENIO nr. 10 1950.DC.2.0;)

' ■ LIETUVOJE PILIS ĮDEDA VIETINIUI PARSIDAVĖLIU "ClSTKA"

Pagal tik kų gautas žinias, Kremliaus Politbidro pareigines Pervu- 
ohln, netikėtai užklupęs Latvijų ir Estijų su VKP/b įgaliotinių ruja, bai
gė ’’valymo darbų" Estijoje, "baigia "valyti” Latvijų, ir jau persikėlė 
Lietuvon.

Pervuohinas smarkiai- iškoliojo Latvijos ir Estijos partijos dali- 1 
iiių CK (oontraliniūs komitetus) uŽ neveiklumų, ypatingai ’’jaunuomenės per—- 
auklė j imo. srity". Komsomolas'provincijoje, tarp žemės ilkio darbininkų, 
esus "tolygus nuliui", anot Pervuchino, ir "lektoratų” veikla Šlubuoja..

Lietuvos "saugumo ministoris" Piotr Kapralov su. "ministoriais”' : 
Bortašiinu:ir "Liaudim” jau išleido pirmuosius patvarkymus MVD-MGB orga
nams' ir" milicijai. Lietuvos- "kolėkių ministoris” skubiai iškviestas Mask
von. Derliaus ir invohtorių skirstymų perėmė draugo Andriojevo Vadovauja
ma komisija.
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Pervuchinui atvykus Lietuvon, susyk pasklido gandas apie Lietuvos 
ir Latvijos jaunuomenės ’’mobilizacija” darbams Rusijos gamybos centruose 
ir naujuose Ukrainos ir Baltgudijos "gigantuose”. Gigantai yra milžiniški 
kolchozai, ligi 20.000 ha žemės ir pilnai motorizuoti. Lietuvoje irgi . 
jau naikinami smulkds kolchozai ir tempas bus pagreitintas Sį rudenį.

Draugas Ozarskij, vienas LKP/b CK sekretorių, pravedė kolėkių ir 
dar nesukolektyvintų ilkių inventorių revizijų. Jis nusiskundė CK posėdy,- 
kad netgi minimaliuos .1940-1949 m; plano, nustatytos galvijų auginimo kvor
tos toli gražu nebuvo pasiektos. To pasekmėje, nutarta paspartinti kolek
tyvizacijų ir kolūkių"grupavimų gigantus. J

Naujovė yra ta, kad nuo š.m. rudens' kolėkių gyventojai bus viešai, 
ne tiktai MGB-MVD .knygose, .rūšiuojami "polankių” ir "nepalankių” katego- 

’rijomis. "Nepalankds" gali bdti iškeliami į kitus "rajonus" arba kitas 
"respublikas" - nors tas visuomet buvo praktikuojama. Nuo dabar spaudoje- 
bus dar daugiau "džiaugsmo" ir"ištikimumo bei meilės išmintingiausiom va
dui" draugui Josifui Stalinui .pareiškimų ** kol krašte siautės Pervttdhino' 
užsiundyti MGB-MVD "sotrudnikai" ir "įgaliotiniai”. Numatomi stambds pa
sikeitimai netgi partijos CK sudėty, nekalbant apie eiliriius partijos na- 
Tius - Lietuvoje gimusių tarpe. •

(Paimta iŠ IAI0 1950.VIII.2J.)

MASKOLIAI DEMONSTRUOJA SAVO PAJĖGAS

Balandžio mėn. Klaipėdos uostau atvyko stambus karo laivyno navi
gacijos karininkų bėrys. Visi karininkai priklauso kontr-adiiirolo Dubro- 
Vino "šiaurės vakarų laivyno komandai". .

Šioms nekviestiems svečiams atvykus, prasidėjo nardomųjų laivų ap- 
'wlpinimas naujais priešradariniais aparatais ir patobulintais, "Schnorkel" 

įrengimais, kurie šį pavasarį buvo išbandyti Tolimųjų Rytų laivyno ba
zėse. Naujieji aparatai neva neutralizuoja radarinių spindulių reakcijų. 
Nardomieji laivai dabar apginkluojami rakietiniais ginklais. Apie 20 Bal
tijos laivyno nardlaivių perkelti į Murmansku. Tai vis naujausios staty
bos laivai, kurių modeliai pavadinti "DO" ir "V". "DO" laivai dargi vadi*? 
narni "odinočki" ir neva galį plaukti 300-350 metrų gilumoje ligi 1? mazgų 
per valandų.

Lietuvos TSR "kariuomenės- vadas" gen. Smirnov gegužės mėn. paskir
tas "Evakuacijos Bazės Komendantu". Tos bazės štabas įkurdintus Rytprū
siuose, gi Lietuvon atkeldintas oro laivyno štabas, kuris vadovauja visai 
aviacijai Lietuvos, Latvijos ir Rytprėsių teritorijoje,.. Baltgudijos apy
gardos aviacijos štabas pasiliko prie Lietuvos sienos, betgi jo operacijų 
skyrius kažkodėl nukeltas # Brest Litovskų.

(Paimta iš LAIC i95d.VIII.25.)

TREMTYJE

BALTtECiq diplomatu nota
- Lietuvos, Latvijos ir Estijos de juro pripažinimo 2o metų sukakties 

proga., liepos 2/ d. tų valstybių įgaliotieji ministerial buvo priimti JV 
Valstybės Sekretoriaus padėjėjo Europos Reikalams p. George W. Perkins, 

"ja-proga Lietuvos, minister iš Povilas Zadoikis, Latvijos charge d'affaires 
■Julijs Feldmans' ir Estijos gen. konsulas Johannes Kaiv įteikė'memoranda- * 
fcių ir tikimasi, kad Valstybės Departamento pareigėnai ras galinu vienokio
je ar kitokioje. plotmėje iškelti Baltijos valstybių tragedijų dar Šių mo
tų rudeninėje Jungtinių Tautų Seimo sesijoje. ■ ‘

Lietuvos’,. Latvijos ir Estijos ministerių jungtinė nota JV vyriau-- 
syko! buvo plačiai pagarsinta U.S’.Information Service biuleteniuose įvai
riose valstybėse. Pranešimo,iš Washingtono buvo netgi tiesioginiai.cituo
jamos tos notos ištraukos. Rugpiučio 9 d. Valstybės Departamento atšau
nąs ‘vėl buvo ištisai komentuojamas USIS biulotaniuose plačiame pasaulyje.
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BALTTEfllU LIKIMAS SKAIČIAIS
•• • ,-.$$£ '• ■■ ■ : ■ ’ M ' '

IRO patieki spausdintą, s tat is tinę .apyskaitą apie savo 35 mėnosią' 
operacijas. : ’

Perimant operacijas 15 UNRRA, 1947 M. liepos 1 d* buvo perinta 
157*659 TjaltfeSiai. Globojamąją tarpe buvo 49*371 lietuvis (apart žydą), 
£3.706 latviai ir ,24.762 estai. 1950 n* gegužės .gale pasiliko globoje tik
tai 37.496 baltieSiai: 6.004 lietuviai,. 23.609 latviai ir 5*665 estai. 
Lietuviai gyveno: Austrijoje 66, Belgijoje- 13, Danijoj 195, Šanchajuj 13, 
Filipinuose 7, Prancūzijoj 115, Vokietijoj 7.466, Italijoj 104, Ispanijo
je 1. ■ -

• Taipgi 5.m. gegužes 'gale buvo globojami naSlaiėiai - 44 lietuviai, 
61 latvis ir 24 estai. į • '

Be to, įsiregistravusią, bet neglobojamą tremtinią buvo: 4.126 lie
tuviai, 6.627 latviai/ 2.725 estai. Lietuviai gyveno:' Austrijoje 111, Bel
gijoj 51, Danijoj 1, Tolimuose Rytuose 9, Vokietijoj 3*500, Italijoj 17, 
Liuksemburge 16, Olandijoj 12.

Repatriavo: į. Lietuvą 953 asmenys - 15 Vokietijos britą zonos 735, 
prancūzą zonos 6, JAV zonos 211, 15 Italijos 1. Į Latviją repatriavo 1906 
asmenys, į Estiją 256. Repatriacija vyko.-1947-46 m. 1949' m. antrojo pusė
je repatriavo tik 10 15 Lietuvos kilusią Žmonią, gi Sials metals 1 repat* 
riavo sausio mėn. ir 3 kovo mėn.

Naują aplikantą IRO globai atsirado 2.219 lietuviai (apart žydą), 
3.306 latviai, 2.012 estą, l5 2.219 lietuvią globą gavo 2,214, ją tarpe 
buvo asmeną, kurie-'palyginamai; neseniai atsirado IRO globos srityje ,.’pav. 
1950 m. 14 asmeną. s.m. gegužes mėn 4 globos papraSė dar 57 lietuviai, 143 
latviai ir 376 estai. Šio lietuviai atvyko Vokietijon įvairiais laikotar
piais: pries .1945 m. - 19, >1945 - 16, 1946 - 1, 1947' - 4," 1'946 - 7 ‘ir 
1950 - • . •' x ,

(Paimta 15 LAIO 1950.VIII.23# ) : ' -
' • ' - . f J ■ ■

’ 1 Y A-1 R. 1 ° s 2 1 N 1 ° 3 ' ' ’
: LAISVINTOJE GRETOSE TEBETRŪKSTA VIENINGUMO• . ---- ... ...*»■■■.- - - -------- r—. -. —w—.- - . w . . .. — ■

Pavergtą, tautą organizacijos mėgina organizuoti įvairius blokus. 
Betgi pajios" suinteresuotos tautos kol kas nėra pavyzdingai susiorganiza
vusios. Tuo atžvilgiu lietuvią tautos.'.organizuotumas, nepaisant laikiną.' 
negalavimą, darosi veik pavyzdingas kaimyninėms tautoms. Šiuo atvėju ten
ka tiktai palyginti Lietuvai kaimyninią tautą pavyzdf.

LATVIUOSE

Latviai turi kelis organus, kurie nevisai susiderina. Bendrai imant, 
galima pastebėti tris suslgrupavimus:

LCP (Latvijos Centrinė- Taryba) - kuriai vadovauja vyskupas Jazcps' 
Ranoans, parlamentarą ir demokratinią partiją bei gruplą laikomas "einan- 
Siuoju Latvijos Respublikos Prezidento pareigas”. Mat, Prezidentui mirus 
ar negalint veikti, pagal Latvijos konstituciją, tas pareigas eina Saoimos 
pirmininkas.arba, pastarajam mirus ar negalint veikti, keli 15 eilės vice
pirmininkai. Vyskupas Ranoans tas pareigas paveldėjo, mirus Saėimos pirmi
ninkui ir pirmajam vioe-pirmininkui. Apie LCP spiečiasi pagrindinės domo- 

-kratinės partijos ir parlamentarai.
Greta LOP, yra LNP- (LatvieSu-Naoionala Padorje),'kuri glaudžiai ben

dradarbiauja su VokietTjos Latvią Oentraliniu Komitetu-; t.y. tremtinią , 
rinktuoju organu.-Kai kurie LNP nariai įeina į.’LCP sudėtį. Bendrai imant,- 
atsižvelgiant į tremtyn patekusiąją didžiumos-praeities ry5ius, Šiai Tary
bai pritaria žymiįnao.ionalistiSkai nūs i teikusią ją'dalis, - o tokią yra 'n 
daugiausia-Vokietijojo.Švedijoje gyveną latviai, kurią'tarpe esama nema
žai buvusią Saeirios narią ir senąją, demokratinią veikėją; romia LCPį o n©
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,.nulmaninkus". '
Apart šių dviejų organų, kurie pagal reikalų randa galinu susldor 

rinti, yra dar diplomatų grupe, kuri vadovaujasi Latvijos kabineto dar- 
prieš okupacijų (1940 n. gegužės mėn.) suteiktais įgalioj iriais eiti vy- ' 
riausybės funkcijas* Pirmuoju įgaliotiniu buvo įvardintas Latvijos pasiun
tinys Londone Zarinš, antruoju -velionis Alfreds Bilnanis. Parlanenti- - 
ninkąi nėra linkę rimtai skaitytis su asmeniškais įgaliojimais, p diplo
matai, kurių Šefo .gyvenamoji vieta neteikia perdaug "persidirbimo" progų, 
kaip ir pribljo' "revoliucinių" ir”partijinių" visuomeninių organų* Atro
do', kad įgaliotinis daug mieliau traktuoja LNP. ■ ■

-ESTUOSE .. . " ‘ . . .. ..

Vokietijoje gyvenų estai nosukėrė organo, kurps pretenduotų vaidin
ti vadovaujamųjų rolę. Ypatingai energinga estų kolonija susikėrė Švedijo
je.-Prieš porų metų senos "šeiminės" partijos ir karo metu susilcėrus.ių 
rėžistenciniių susigrupavimų atstovai Stockholme sudarė ENR (Besti Natsio- 
nal Raad), kuriai pirmininkauja buvęs respublikos prezidentas ir social
demokratų vadas August Rei. Švedijoje susispietė stipriausios estų into- ■ 
lęktualinės pajėgos. Betgi likimo buvo lemta, kad svarbiausių postų užsie
ny teko užimti buvusiam jėrų teisės profesoriui, kuris iš konsulo Austra
lijoje pareigų buvo atkeltas New Yorkan "laikinai eiti pareigas" genera
linio konsulo ir tvarkyti (in charge) pasiuntinybės reikalus. Mat, Estija 
taupumo -sumetimais uždarė pasiuntinybe Vašingtono ir pavedė savo konsului 
.New Yorke pagal-reikalų lankytis sostinėje. "Laikinai pareigas einanšio-- 
.jo" rankose atsidėrė daugelis reikalų, surištų su milijoniniais turtais' 
(laisvėje išlfko žymus kiekis laivų). Buvusieji ministerial ir šiaip žy
mės parcigėnai turi skaitytis su seniau mažai žinomu žmogumi, o pastara
sis turi suderinti-pretendentų ambicijas.- Reikia pasakyti, kad Iki šiol 
veikla gražiai susiderino, nors nepasitenkinimo gali Lėti, able jose pusė
se, ir ypatingai tarp neramesnių "nacionalistų". • .

LENKUOSE
. ... Rugpiušio 11 d. stalgiai mirus. .Lenki jos-"teisėtos vyriausybės" 

premierui Tadui Tomaszewskiui, lenkų tragiškas susiskaldymas naujai iš
ryškėjo. IŠ vienos pusės, apie Prezidentų Augusto Zaleskio asmenį spieėia- 
.sį p’ilsudskininkų "monopolistai" ir endekų "eminencijos", nepajėgėš parti
jų prbtėnzijas suderinti. Tomaszewskio vyriausybė ėjo tik "globėjos” 
pareigas. Greta vyriausybės yra ekspremjero-Stanislovo Mikolajczyko grupė, 

'.ir dar ’’Tautinės Vienybės Taryba", kurioje.žyniai reiškiasi'adv, Karbon- 
skio asmenybė.

Ugnį nuolat pakursto "Cat"-Mickiewicz, vilnietis,-pagal kurį ’’loga- 
linė" vyriausybė užsienyje "kaip tiktai yra reikalingiausia Lvovo ir Vil
niaus reikalui". • '

Lenkai sudaro labai‘svarbių grandį - ir tebelieka.viltis, kad jie 
pajėgs susitvarkyti ir nusikratyti fantastiškų "Oderio ir Neisės-sienų 
vakaruose, 1921 m. Rygos sutarties sienų rytuose”.’

..BALTGUDŽjjOSE '• ’ ■

* ■ Gudai yra pasiskirstę į dvi pagrindines grupes: BNR (Balt. Liau
dies Taryba) ir BCR (B,, Centrinė. Taryba), kurios neturi gero žodžio viena 
kitai. .

UKR/i-INIEČIUOSį:
---- Į*.,'-..——— .t ■ U .. .* ’ ° X •

.Prieš keįis metus pavyko sudaryti rimtų koalicinę UNR - Ukrainos 
Tautinę Tarybų arba Rudų. Deja, -neseriiai tautininkų OUN atskilo - dėl ne-- 
vienodų paŽiėrų išlaisvinimo priemonių klausimais;. OUN pastatė- keletu rei
kalavimų: ’ .
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”1. Užimti tiksliai ir ryškiai. teigiamą poziciją dėl revoliuciniai- 
išlaisvinančios ukr. tautos kovos, kokią veda Josios ginkluotos 
pajėgos UPA (Ukr. Sukilėlių Armija), kurios priešaky stovi ir 
Jai vadovauja revolluolniai-išlais.vinantis centras UHVR (Vyr, 

'■ ' ' Ukr, IŠlaisv. Taryba), kuri protestuoja ir priešinasi prieš 
maskvinės okupacijos ekspozitdrą - t.v. URSR vyriausybę.

2.:Užimti nuosaikią ir aiškią poziciją užsienių politikoje pasi- ' 
reiškiančių UNR narią prlcš-nepriklausomybinlų pasireiškimų at
žvilgiu. . • r

J. Pasipriešinti prieš bažnytlniai-religinio gyvenimo skaldymą ir 
tarpkonfesijinos kovos kurstymą...

5. Pakeisti anti-demokratinę Ui® struktūrų, kuri remiasi dirbtinai 
mekanlška partijų lygybe ir ignoruoja visos visuomenes valią ir 
nuotaikas.” •

Kai balandžio’ 2d. posėdy Ui® atmetė Šiuos reikalavimus, gegužes. 
16 d. OUN nutarė pas i traukt i,’pažymėdama, kad nuo šiol Ui® ’’savo sudėti
mi, struktūra, politiniu valdymosi ir veiklu nebesudaro bendro politinio 
centro, ir pasiliko tiktai kelių tremties partijų junginiu”.

IŠ šalies stebint šį liūdną pasireiškimą, atrodo, kad ukrainiečiai 
nacionalistai perdaug remiasi tariamąja UPA ’’ginkluota pajėga” ir bijosi 
tarptautinių sąjūdžių (įvairių internacionalų ir Europos sąjūdžio), apart 
"ABU" (antibolševlkinio Tautų Bloko) arba ’’PromotėJinio Sąjūdžio”, kuris 
toli gražu nėra toks jau ryškus. Galop, konfesijų bendradarbiavimo poli-- 
tihėje kovoje yra sunku laukti, strykolojant perdėm nacionalistiškais ša
kiais ir netaktiška ’’lyginimo” bravura. Kelios socialistinės ir kitos de1- 
mokratinės partijos dabarties įvykius vertina kitaip -modernaus europie- 
Šio, o no užkietėjusio bekompremisinio nacionalisto akimis._

Pažvelgus į visus Šiuos kaimyninių tautų sąjūdžius įr negalavimus,' 
pastebimos dvi srovės: viena siekia balansuoto nacionalizmo, pažaboto ben
drų Europos interesų ir kaimyninių tautų bendradarbiavimo demokratiniais 
pamatais; kita srovė išimtinai savosios tautos interesus stato aukščiau 
visko kito. c " A a. • ' '

, . Antras budingas reiškinys yra tasį kad - bent įsisenėjusią imigra
ciją’ turinčiose-tautose. - čia, Amerikoje', kraštutinis nacionalizmas ne
skaldo tautinių grupių iš vidaus. Pavyzdžiais gali biiti miisų ALT, ukrai- 
nioČių Ukr. Amer. Congress, Ukr. Canadian Congress, Pan-American Ukr. 
Congress, Polish-American Congress (kome tautininkų KNAPP dalyvauja, nors 
reguliariai'pakritikuoja didžiumą). Latviai vos‘bepradedą organizuoti 
jungtinį komitetą. Estai spiečiasi apie Pasaulio Estų Sęjungą, kuri, deja'į 
yra registruota kaip ’’foreign Agent”. Betgi netrukus laukiama grynai ame
rikinės estų centrinės tarybos.

(Paimta iš LAIC 1950,VIII.16.) •
PIRMOS LIETUVIU, AMERIKIEČIU, AUKOS KORĖJOJE ’ ' 1 ■ ■ - Į IM ■■■ ■■ I   . ■ —i.- — — ■« y. »»».■■■ * I « » ..

Žinant kai kurių lietuvių amerikiečių, ypatingai Amerikoje gimusių, 
palinkimą ’’amerikoninti” - arba tikriau, ’^nulietuvinti” - savo pavardes, 
kartais yra sunku iŠ pavardžių atpažinti lietuvių kilmės žmones. Laimei, 
didžiuma lietuvių nemato jokio ’’pasididžiavimo” objekto savo kilmės nuslė
pime. ,

Klok tai liečia pirmąsias lietuvių amerikiečių aukas Korėjoje, iš 
pavardžių'galima nustatyti kol kas tiktai iŠ dingūsiųjų kautynėse ir su
keistųjų sąrašų.

Liepos 16 d. Gynybos Departamento paskelbtuose sąrašuose ’’dingu
siųjų kautynėse” tarpo figūruoja jaunesnysis puskarininkis Joseph A. Wa- 
lintukoniSj Mortos JStuoklcnės sdnus, iŠ New Britain, Conn.

Rūgp’iučio 12 d. sužeistųjų sąrašuose .minimas eilinis Richard S. 
Rumbutis', Sofijos Riimbutionės sūnūs, iš Utioa, N.Y.

(Paimta iš LAIC 1950iVIli.l6.)
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PRANĖS IMA Į

TREMTINIAI", METAS PAGELBSTI jfrSŲ PAVERGTAI TŽVENEI?

1940-1950 mėtų įvykių Lietuvoje stabčioja! SlUO METU GALI PAGELBS
TI SAVO PAVERGTAI TĖVYNEI, pristatydami Amerikos Lietuvių Tarybos įstai
goms savo notarizuotus (po priesaika) pareiškimus (4-se egz.) apie asme
niškai stebėtus ir patirtus iš maskolių pusės persekiojimus, kančias ir 
trėmimus...

Amerikos Lietuvių Tarybos įstaigos - 1739 S. Halsted Street, Chi
cago (j, III. ir 233 Broadway.(kambarys 3012), New York "Į, N.Y. - mielai 
gelbės asmeniškai atsilankantiems pareiškėjoms angliškai surašyti tekstus.

Lietuviškai rašyti, bet notarizuoti, pareiškimai irgi siųstini. '
Lietuvos Konsulatai, Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai ir tremti

nių organizacijos irgi mielai pagelbės įvykių liudininkams tiksliai sura
šyti faktus su reikalingomis smulkmenomis apie įvykių vietų, datų ir su 
raudonojo teroro aukų pavardėmis.

Žinios yra reikalingos Lietuvos bylos dokumentacijai.
Žinioms siųsti adresas: Lithuanian American Information Center

233 Broadway
New York 7, N.Y

——~~

E L T 0 S PRANEŠIMAI

1. Visų kraštų lietuvių bendruomenės vadovybes ar bendruomenės or
ganizaciniai komitetai ar jų įgaliotiniai, taip pat buv. DP susidariusios 
organizacijos maloniai prašomi pranešti savo adresus Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybai: M. Krupavičius, (14b) Pfullingen, Goethestr. 16, Germany.-----• » -i j *• - - *. t

2. Visi tautiešiai, radę nelietuvių-spaudojo medžiagos apie Lietu- 
vų, maloniai prašomi jų skubos keliu persiųsti Informacijų Tarnybai: 
ELTA , (14b) Pfullingen, Goethestr. 1G, Germany.

LDŠ CENTRO VALDYBOS HlANESlMAS

Susiorganizavus Švedijos Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Draugijos 
Švedijoje Centro Valdyba, vykdydama LDS IV-jo Skyrių Atstovų Suvažiavimo ’ 
pavedimų, Š.m. rugsėjo 6 d. nutarė Lietuvių Draugijų Švedijoje likviduoti^

Sųryšy su draugijos likvidavimu', Centro Valdyba prašo visus, kas 
turi piniginių ar kitų pretenzijų, pareikšti jas Centro Valdybai iki š.m. 
spalio 25 d. Vėliau pareikštos pretenzijos negalės biėti imamos dėmesin.

Stockholmas, 1950 m. spalio 11 d.
LDS Centro Valdyba

Stockholm

Leidžia; LDS Centro Valdyba Redaguoja: Redakcinė Kolegija

Adresas: Adresas; Juozas Lingis

Litauiska Foreningen i Sverigo Haisingegaton 20/V

Hantverkargatan 59/II Stockholm

24



25


	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0001
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0002
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0003
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0004
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0005
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0006
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0007
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0008
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0009
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0010
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0011
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0012
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0013
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0014
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0015
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0016
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0017
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0018
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0019
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0020
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0021
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0022
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0023
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0024
	C1B0002383887-1950-nr08-DPSPAUD-LT-DRAUGIJOS-SVEDIJOJE-BIULETENIS-page-0025

