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ŠIS LEIDINYS YRA PIRMOJE EILĖJE LRS-vės NARIAMS 
SKIRTAS ORGANIZACIJOS VIDAUS BIULETENIS.

TAM TIKRAS ’’SANTARVĖS1' EGZ. KIEKIS INFORMACIJOS 
TIKSLU IŠSIUNTINĖJAMAS IR NEPRIKLAUSANTIEMS LRS-vei AS
MENIMS, KAI KURIEMS POLITINIAMS IR VISUOMENINIAMS VEIKĖ
JAMS, O TAIPGI VIEŠOSIOS LIETUVIŲ UŽSIENYJE SPAUDOS RE - 
DAKCIJOMS.■

ATSILYGINIMO UŽ NENARIŲ GAUNAMUS 'SANTARVĖS'' EGZ. 
KLAUSIMAS PALIEKAMAS GAVĖJŲ NUOŽIŪRAI. PRITARIA LRS-vės 
IDĖJOMS BEI .VEIKLAI IR NORĮ UŽ GAUNAMA LEIDINĮ ATSILY - 
GINTI AR LRS-vės REIKALAMS PAAUKOTI MALONIAI PRAŠOMI PI
NIGUS SIŲSTI ŠIAME "SANTARVĖS NR. NURODYTAIS ADRESAIS.

. LRS-vės INFORMACIJOS BIURAS NETURI NIEKO PRIEŠ, 
JEIGU ŠIO BIULETENIO SKELBIAMI STRAIPSNIAI, INFORMACI - 
JOS IR KOMENTARAI BUS PERSPAUSDINTI AR KT. PANAUDOTI 
VIEŠOJOJ SPAUDOJ, NURODANT ŠALTINĮ: /’'SANTARVĖ/.

ŠALTINIO NURODYMO KLAUSIMUI INFORMACIJOS BIURAS. 
PILNAI PASITIKI KOLEGŲ ŽURNALISTŲ ETIKA.

LRS-vės INFORMACIJOS BIURAS.

PADĖKA.

LRS VYRIAUSIAS KOMITETAS TARIA NUOŠIR
DŲ BENDRA dėkui visiems AUKOJUSIEMS 
LRS-vės^REIKALAMS, TAČIAU NENURODŽIU - 
SIEMS BUDO PAKVITUOTI AUKA.
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13 LIETUVOS POGRINDŽIO AUTENTIŠKO ATSIŠAUKIMO 
VASARIO 1‘- - tos DIENOS PROGA.

Lietuvės ir Lietuviai!
Lietuvos Laisvės Kovotojos ir Kovotojai!Žiau

rioji bolševikinio okupanto tironija, juodoji vergovės 
naktis, plėšrus ir kruvinas bolševikiško maskoliaus impe
rialistinis siautėjimas gaubia nūdiene mūšy Tėvynės Lie
tuvos 16-tos Vasario Šventę. Iš po Tėvynės lauky velėnos, 
iš vienišy šilojy glūdumoje išdygusiy didvyriy kapy, iš 
kankiniy kraujo, iš tremtiniy aimany, iš Sibiro ir Vorku
tos taigose žuvusiy, baisioje vergovės nedalioje užgesu- 
siy mūšy sesery ir broliy kančios, sopulio ir visy neži- 
nomy kapy, priglaudusiy kankiniy krūtines, sklinda Lietu
vos Nepriklausomybės spinduliai. Tie spinduliai visy lie- 
tuviy krūtinėse įdegia tikėjimo plieno, meilės ugnies ir 
pažeria būsimos Aušros' viltingy žyaigždžiy, įkvepiančiy, 
sujungiančiy visus į bendrą, kovojančią dėl savo laisvės 
Lietuvą, trokštančią gyventi krikščioniška morale ir Va- 
kary Deniokrati jos principais sutvarkyta gyvenimą, kuria
me skaisčiu žiedu pražysty visos Didžiosios Žmogaus Lais
vės ir Principai-idealal, už kuriuos verta kovoti, auko
tis ir žūti. Tie spinduliai išrašo ir šią 16-tos Vasario 
šventę mūšy Lietuvos padangėje ir kiekvieno mūšy širdyje.

Didžios ir gausios aukos sudėtos ant Tėvynės 
Laisvės Aukuro. Pasruvo Tėvynės mišky takeliai krauju, 
permirko mūšy gimtinės žemelė ašaromis ir visa Lietuva 
tapo žiaurioje nedalioje panieką ir vargą kenčianti naš
laitė ...

Mūšy lūpos sukepo krauju, akys aptemo ašary 
sūrimu ir širdys merdi krūtinėse, kurias slegia švininiai 
skausmy debesys ir vergovės retežiai. Taigi, 'Kur tu, Tė
vyne, kur tu, Lietuva? Ar plaka tavo širdis sukepusi? Ar 
tu gyva ar negyva? 1’’ - - neša žiemos vėjas klausimus nuo 
Palangos iki pat Vilniaus Aušros Varty...

Kviečiame nenustoti vilties, tikėjimo ir tos 
meilės, kuri įgalina kasdien daryti stebuklus, kuriy nė
ra kity tauty net legendose. Čia išryškėja visi tie mūšy 
kovos didvyriai, kurie atnešė tos kovos vėliavas iki šios 
mums brangios 16-tos Vasario Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo šventės. Tebūnie jiems amžina garbė!

Akivaizdoje šiy švenčiy ir ryžkimės visi susi-
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glausti prie mūsp Tėvynės,mūšy Lietuvos motiniškos krūti
nės ir,lyg viena šeima,suklupę prasyti Pasaulio Kūrėjo 
Palaimos ir ištvermės mūšy kovoje.Vienas kitą paguoskime, 
atšildykime,svyruojančius pastiprinkime,dvejojantiems vil
ties žvaigždes parodykime ir nepalaužiamai tikėkime mūsp 
kovos sėkmė ir pergale ...

Branginkime lietuvio gyvybe,kraują ir veskime 
Didvyriu ainip vertą išmintingą kovą.Venkime beprasmlngp, 
perankstyvp aukp. ir be reikalo neprovokuokime priešo.Mes
kime tarpusavio rietenas...

Žvelkime atviromis akimis ir ženkime tvirto - 
mis gretomis keliu,kurį nurodo kritusip laisvės kovotojp 
krauju surašyti įpareigojimai,kurį nušviečia tikrosios Tė
vynės Meilės spinduliai,kurį laimina šalikelėje rymantis, 
samanotas mūsp Tėvynę sergstįs, tylusis Rūpintojėlis,kurį 
verčia rinktis įgimtoji lietuvio išmintis ir lieusnojan- 
ti Tėvynės Meilė.

Sesės ir broliai, nušluostykime nuo skruostu 
ašaras. Dar stipriau sučiaupkime apkepusias krauju lūpas, 
dar ryžtingiau ir išmintingiau kovokime,žengdami po Bend
rojo Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio kovos vėliavo
mis. Mūsų kova yra šventa ir mes laimėsime.

Tegyvuoja Laisva Demokratinė Nepriklausoma 
Lietuva!

Lietuvos BDPS.
Pavergtoji Lietuva,

1947 m,16-toji. Vasario.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJO DAINA TĖVYNEI.
/iš autentiško Laisvės Kovų. dainp- rinkinio/

Lietuviškas dar teka kraujas 
Širdy motulės Lietuvos, 
Į atgimimą šaukia naują, 
Į dieną-darbo ir kovos!
0 nelaimingoji Tėvyne, 
Užmiršk,kuo vakar gyvenai, 
Iš ašarp, kančios varpetp 
Vaduoti stoja lietuviai.

Bus linksmas tavo artojėlis 
Žaliajam vasaros lauke...
Kur žydi gražios pievp gėlės, 
Palaistytos rasa skaidria.'
Pasvirs vėl varpos aukso gryno 
Juodi arimai pūdymp, 
Ir marios mėlynojo lino 
Prie numylėtpjp narap...

Krauju palaistys laisvės žiedą, 
0 ašaros takus nuplaus...
Tau dainą pergalės šią giedu: 
Vlsp varpp aidais ji gaus...
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI.

Didžios nelaimės spendžia tėvynę, 
O priešas laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai,kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.

Tačiau tėvynė dar nepražuvus} 
Nušvis jos vėliai garbė spindėjus) 
Nuslinks ta šmėkla kaip ir nebuvus;
Saulutė džiugins vėl patekėjus.

■■■ ’ Maironis.

Tėvynė - tai ne vien kaimai ir miestai, laukai ir girios, 
kraujo, kalbos ar papročiu surišti su mumis žmonės, -tai ir dar 
kai kas. Tai istorija ir legendos, laimėjimai ir negandai, tai bend
ros teisės ir pareigos,didvyriai ir kankiniai ir viena tautos dva
sia po viena vėliava.

Daugelio amžip. būvyje Lietuvos vėliava plevėsavo augštai,lei
dosi ir vėl kilo, perduodama iš kartos į kartą į tos pačios lietu
viu tautos rankas.

Vytis - Didžipjp Lietuvos Kunigaikščip valdžios emblema ir 
kovos ženklas kėlė pagarbą kryžeiviuose, Maskvoje, totoriuose ir 
lenkuose, buvo teisės ir valstybės nepriklausomybės simbolis.

Kiekviena valstybė išgyvena kilimus ir smukimus. Po amžip ga
lybės ir spindėjimo, po didžipjij kunigaikščiu ir karalip,po didžip- 
jp vyru epochos, atėjo žlugimas.

Istorijos eigoje Rusija, ryty kaimynas, išaugo grobuonišku 
milžinu. Jėga ir klasta pamynė po kojp išdidžią gediminaičip vė
liava ir sunkia letena užgrobė lietuvip tautą vergijon.Atrodė,kad 
viskas amžiams pradingo, atrodė, kad Pabaltijy ir Panemunės laukuo
se niekad nebenušvis laisvės aušra, kad išnyks lietuviy tauta,kad 
nukankinta paleis iš stingstančios rankos protėviu vėliavą su Vyti
mi. Tačiau dvasią buvo stipresnė už prievartos jėgą.

Lietuviu kovos dvasia - gimtosios žemės ir nrotėvip kalbos 
meilė, ištvermė ir nepalaužiama valia suteikė jėgp ir vėl pakelti 
parblokštą žemėn vėliavą. Kova buvo sunki ir ilga. Geriausieji Lie
tuvos sūnūs klojo savo kaulais Sibiro taigas ir katorgas, Šviesiau
sios asmenybės mirė su laisvės ilgesio šauksmu lūpose.

Slinko mėtp metai. Vis naujos kartos eiaė į rankas tėvp testa
mento jiems skirtą palikimą, nešė jį ir sėjo gimtinės laukuose.

Tautinė dvasia ir valstybinė mintis atgimė ir brendo.Veiksmin
gos, iš tautos gelmių išaugusios asmenybės ėjo į priekį ir rengė nul 
kus kovotojy dėl laisvės.

Pirmasis pasaulinis karas, atnešęs Rusijos imperijos žlugimą 
ir laisvojo tautp. apsisprendimo šūki, sudarė palankias sąlygas veiks 
mui.
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Išmušus laisvės valandai, lietuviu, gretos susiglaudė solida - 
riam reikalavimui: reikalaujame savos nepriklausomos valstybės,lais
vos ir suvereninės Lietuvos!

1918 mėty Vasario Šešioliktąją Dieną keletos karty svajonės 
ir Tautos valia išsipildė.

Tą dieną Tautos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
Pirmuoju jį pasirašė mūšy tautinio atgimimo tėvas, nepalaužia

mas kovotojas, Dr. J. Basanavičius.
Jaunoji, tačiau senyjy valstybiniy tradicijy paveldėtoja,atgi

musios sietuvos valstybė turėjo dar sunky kelią prieš akis ir turėjo 
išgyventi daug dramatišky momenty. Gindama savo sienas nuo gausiy 
priešy, ji neteko daug geriausiy savo sūny.

Kovy eigoje liko atskirta nuo savo senosios sostinės Vilniaus, 
kurią priešingai teisei buvo pagrobę lenkai. Teritoriniai sužalota, 
tačiau sveika dvasia, Lietuva atsidūrė ties valstybinės,ekonominės 
ir kultūrinės kūrybos uždaviniais. Senesniosios mūšy tautiečiy kar
tos žmonės pamena gerai tą statymą iš nieko, tas didžias visos tau
tos pastangas ir sunkiuosius jaunos valstybės ir jos vairuotoju pir
muosius žygius. Jaunesnioji karta pamena ty pastangy vaisius - tau
tinės kultūros raidos pasiektus rezultatus, visuotinio švietimo,moks
lo ir laisvos kūrybos šviesą,ekonominę gerovę,laisvojo piliečio gy
venimą savoje nepriklausomoje valstybėje.

Visi mes atmenam kasmet minimą Vasario Šešioliktosios džiaugs
mingą šventę. Žinom ir gabinam didžiyjy kovotojy dėl laisvės vardus, 
didžiuojamės savo tėvais ir broliais savanoriais. ....

Mums kelia nuostabą daugelį amžiy trukusi mūšy protėvly galybė, 
mūšy kunigaikščiai,karaliai, didikai ir tautos didvyriai, didžiuoja
mės jy garsingais žygiais ir senovės Lietuvos valstybės platybėmis, 
sujungusiomis Baltiją su Juodąją jūra, tačiau Nepriklausomybės šven
tę, atgimusios.'Lietuvos valstybės simbolį, mes garbinam ir mylim.

Vasario Šešioliktoji yra visos tautos pastangy ir valios išda
va, yra tai žiedas dvasios,kuri priaugo ligi laisvės ir kūrybos.

Tai aušrininky, varpininky, knygnešiy, tautos dainiy, savano- 
riy kūrėjy darbo, pasiaukojimo ir kraujo vaisius.

1939 metais antrą sykį vienos kartos gyvenime Europa sudrebė
jo ir apsišlakstė krauju. Antrasis pasaulinis karas, kurkęs žiaures
nis ir pragaištingesnis už pirmąjį, nepasigailėjo Lietuvos. Ligi 
danty ginkluoti ir liguistai grobuoniški milžinai - raudonasis ir 
rudasis - nekreipė dėmesio į Lietuvos neutralumą ir taikingumą.Lie
tuva išgyvena okupacijas. Raudonąją, rudąją ir vėl raudonąją. Ir vėl 
jos sūnūs žūsta Sibiro taigose, NKVD kalėjimuose, kankinasi ir mirš
ta Gestapo kacetuose.

Mes tegeidėme vieno - Vakary Demokratijy laimėjimo, taikos 
ir teisingumo. Aliantai laimėjo, tačiau išgelbėjimo ir teisingumo 
Lietuviy Tauta nesulaukė.

Maža mūšy saujelė atsidūrė laisvame pasaulyje, pasmerkti klajo-
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ti ir ilgėtis tėvą žemės. Tauta gi vėl pateko vergi j on, žiauriau- 
sion istorioje.

Mes esame toji klajokliu saujelė, turinti laisvas, nesukaus- 
tytas rankas, neužčiauptas lūpas.

Anie, ten Tėvynėje, yra bežadė Tauta - kankinys.
Mes alsuojame laisve, nors ir svetimoje padangėje būdami,jie 

kenčia, kovoja ir kraujuoja ir, nors ir pogrindyje, tvirtai laiko 
tautinę vėliavą, o valstybinis Vyties ženklas liepsnoja kiekvieno
je širdyje, kiekvienoje kraujuojančioje žaizdoje.

Jie nepamiršo Tautos valios, išryškintos Vasario Šešioliktą
ją, jie neišsižadėjo laisvės ir valstybinės idėjos. Dėl jos savi
žudiškai kovoja partizanas, kovoja valstietis, sielvartingai lai
kydamasis savo žemės, kovoja motina, skiepydama vaikams Tėvynės 
meilę ir tikėjimo’pagrindus, kovoja inteligentas, darbininkas, ko
voja visa tauta, apjungta vieno tikėjimo ateitimi.

0 kai vieni parkrenta ar žūsta taigose ir kasyklose, tuo ke
liu eina.kiti, eina ir sielvarto, vilties ir“tikėjimo žvilg-snius 
kreipia į Vakarus - iš ten laukis išvadavimo.

Vakaruose juk yra laisvieji broliai. Jie juk turi rasti ke
lią į didžipjp tauty sąžinę.

Jp šauksmas prakala geležinę uždangą ir smogia mūšy širdis 
ir sąžinę.

Mūsų vėliava ir mūšy protėviy emblema yra anoje pusėje.
Ją ginti visomis išgalėmis, sujungtomis jėgomis - mūšy 

pareiga.

"Gulėjo viena moteris letargo miego parblokšta, 
ir sūnus pakvietė gydytojus.

Tarė visi gydytojai:"Parink vieną mūšy jai gydy
ti" * Tarė vienas gydytoju:"As ją gydysiu pagal Browno 
mokslą", bet kiti atsakė:"Netikęs tai mokslas; tegul ji 
verčiau letargo miego apimta ir temiršta, negu kad ją gy
dytum pagal Browna".

Tarė antrasis:"Aš ją gydysiu pagal Hannemano moks
lą"; atsakė kiti:"Netikęs tai mokslas, temiršta ji ver - 
čiau, negu kad gydytum ją pagal Hannemano mokslą".

Tada tarė moteriškės sūnus:"Gydykit ją kaip norit, 
kad tik išgydytumėt". Bet gydytojai nenorėjo sutikti,nie
ku gyvu vienas nenorėjo nusileisti kitam.

Tąsyk gailesčio ir sielvarto apimtas sūnus sušuko: 
"0 mano Motin!"

C moteriškė sulig tuo balsu nubudo ir pasveiko.Gy
dytojai buvo išvyti". *

Adomas Mickevičius.
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LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS 
PAREIŠKIMAS VISUOMENEI.

STEIGIMO AKTAS.

Klausydami kovojančios Tautos pagalbos šauksmo, vieni pirmpjp 
savo kukliu Įnašu prisidėję prie Tautos vedamos žūtbūtinės kovos, 
vedami kiekvienam lietuviui atitenkančios, giliai suprastos parei
gos bei atsakomybės jausmo Tautai, atidėję Į šalį visus politiniu 
pažiūrp skirtumus, mūsp Tautos vedamos didžios ir tragiškos kovos 
akivaizdoje, matydami neatidėliotiną reikalą dar glaudžiau burti 
lietuviu pastangas užsienyje tikslu išlaisvinti Lietuvą,steigiame 
užsienyje

LIETUVIŲ REZISTENCINĘ SANTARVĘ.

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS UŽDAVINIAI:
Visomis pajėgomis dėtis prie Tautos vedamos išsilaisvinimo ko-
Remti Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus,jiems ginant 

Lietuvos Respublikos suverenines teises ir kovojant dėl tp teisip 
vykdymo atstatymo;

Bendradarbiauti su visomis politinėmis institucijomis, kurios 
veda laisvinimo akciją;

Palaikyti ryšį su politiniais sambūriais bei visuomeninėmis 
orgaiiizucijomis, kurios savo veiklą grindžia Lietuvos Nepriklauso
mybės ir demokratijos idėja.

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS GALUTINIS TIKSLAS:
Lietuvos išlaisvinimas;
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos, demokratiniais pagrindais 

tvarkomos, atstatymas lietuvip žemėse;-
Įgyvendinimas Laisvoje Tėvynėje mūsp Tautos karštpjp troškimp 

ir žmonijos didžipjp idealp: krikščioniškos moralės, humaniškos, 
meilės žmogui, laisvės, teisės ir socialinio teisingumo.

ATKOVOTOJE TĖVYNĖJE LAISVI LIETUVIAI SAVO ŽEMĖJE, APLAISTYTO- 
TE JOS IŠTIKIMŲ SUNŲ IR DUKTERŲ KRAUJU, SUKURS LAIMINGĄ, SVIESŲ IR 
TARPŲ RYTOJŲ!
užsienis, 1950 m. rugsėjo mėn. 8d.

Skelbdami lietuviu visuomenės žiniai šį Lietuvip Rezistenci
nės Santarvės steigimo aktą, LRS vardu pareiškiame:

1. Lietuvip Tauta, kovodama Tėvynėje dėl savo laisvės, daly
vauja žmonijos kovoje prieš vergija ir yra tos kovos priekinėse ei
lėse .
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Daugumas LRS steigėją ir narią nuo pat 1940 metą įvairiomis 
priemonėmis ir įvairiose organizacijose dalyvavo Tautos išlaisvini
mo kovoje. Jie buvo vadovaujami vienos minties - atstatyti Laisvą, 
Demokratinę Lietuvos Respubliką. Turėdami prieš akis mūšy Tautos 
einamą sunką kovos kelią bei jos sudėtas aukas, minėdami kovoje kri
tusius brolius ir idėjos draugus, jausdamiesi ją įpareigoti, jie 
atidėjo į šalį visa, kas galėtu juos skirti, ir susibūrė į SANTARVĘ.

8. Vykdydama savo uždavinius, nusakytus steigimo akte, LRS ne
turi tikslo bet kam primesti savo valią, ar vadovauti kovojantiems 
dėl laisvės Tėvynėje. LRS pripažįsta, kad pagrindinė išsilaisvinimo 
kova vedama pačios Tautos ir kad tos kovos kiečiausioj! bei spren
džiamoji dalis tenka Tėvynėje pasilikusiems mūsą broliams ir sese
rims. Vyriausias LnS tikslas yra pagalba Tėvynėje vedamai kovai,dė- 
jimasis į ją visomis išgalėmis, jos rėmimas visais ištekliais.

3. LRS neketina niekam pastoti kelio dėtis į Tautos vedamą ko
vą ir dirbti Lietuvos laisvei. Priešingai - LRS reikalauja,kad lie
tuviškoje visuomenėje būtą pripažįstama. organizavimosi laisvė vi - 
siems ir kad jokiai organizacijai ar asmeniui, siekiančiam Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo, nebūtą trukdoma dėtis į tautinį darbą,

Santarvės idėjiniuose pagrinduose nėra pradą partiniam skirsty- 
muisi. Jos narius jungia saitai yra pranašesni už partinius bei ideo- 
logonius skirtumus. Būdama politiškai- rezistencine organ iz s c i. ja , LRS 
siekė ir siėks bendradarbiauti su visais lietuviais patriotais, su 
visomis lietuvią politinėmis, visuomeninėmis ir kultūrinėmis orga
nizacijomis > kurios savo veiklą grindžia Lietuvos Nepriklausomybės 
ir demokratijos dėsniais.

4. LdS yra įsitikinusi, kad laisvę atgavusi Lietuvią Tauta eis 
demokratiniu keliu ir atkurs valstybe, kurioje humaniškumas, teisė, 
socialinis teisingumas,, asmenybės gerbimas, krikščioniškasis žmonių 
broliškumo supratimas, demokratinės institucijos ir demokratinis po
litinio bei visuomeninio darbo būdas bus nepajudinami, visą lietuviu 
ginami principai.

LRS griežtai laikosi pagrindo, kad išlaisvintos Lietuvos vals
tybinės santvarkos nustatymas yra pačios Tautos reikalas.

5. LRS laikosi Nepriklausomos Lietuvos Valstybės tęstinumo pa
grindo, vadovaudamasi faktu, jog Nepriklausoma Lietuvos Valstybė te
bėra lygiateisis tarptautinės bendruomenės narys ir kad jos suvere
numo pilnas vykdymas pašalinės jėgos yr- tik laikinai sutrukdytas.

Santykiuose su kitomis valstybėmis Lietuvos Valstybę atstovau
ja ir jos vardu veikia Lietuvos suverenumo atstovai - Įgaliotieji 
Ministerial.

LRS l-'iko savo pareiga kiek galėdama juos remti, jiems ir to - 
linu sėkmingai ginant Lietuvos Valstybės interesus.

6. Lietuvią Tautos kovos Inte es'i ir d-’rni bei sėkminga Lietu
vos laisvinimo akcija užsienyje reikalingi visą lietuviškąją kūrybin
gą bendro, vieningo, suderinto darbo.
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Tat reikalauja vieno, veiksmingo ir autoritetingo politinio 
ir visuomeninio centro, kaip bendro visy lietuviy darbo organiza
toriaus, lietuviy vienybės užsienyje simbolio ir vertingo talkinin- 

T. utos vedamai išsilaisvinimo kovai. Toks centras turi sutelkti 
visas gyvasi s užsienio lietuviu jėgas ir glaudžiai bendradarbiau
ti su Lietuvos Diplomatijos Šefu ir Lietuvos Valstybės Atstovais.

Į Lietuvos laisvinimo akciją užsienyje bei jos veiklą turėty 
būti įtraukti žymiyjy politiniu sambūriu, ir veikliyjy rezistenci
niu organizacijy, Mažosios Lietuvos, buv. Lietuvos Kariuomenės ir 
žymiujy tremties organizacijy atstovai.

Dabartinė Lietuvos laisvinimo organizacija, Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas, reikalingas pagrindinio pertvarkymo. 
Toks pertvarkymas įvykdytinas, atsižvelgiant Į esama tarptautinę 
padėtį, remiantis rezistencinės veiklos duomenimis ir taikantis 
prie realiy tremties sąlygy.

LRS tiki, kad valstybinės pareigos ir demokratijos principy 
vedami, mūšy politinėms organizacijoms vadovaują asmenys bei atsa
kingi politiniai veikėjai, suprasdami didžia atsakomybę Tautai bei 
mūšy istorijai, padarys visa, k?d užsienio lietuviy pastangos at
statyti Lietuvos Nepriklausomybę būty apjungtos. To karštai trokš
ta mūšy tautiečiai visame pasaulyje. To reikalauja Lietuvos lais
vinimo kovos tikslai, padėtis Tėvynėje ir užsienyje.

Lietuviy Rezistencinė Santarvė veiksmingai dėsis į visy lie- 
tiviškyju jėgy, esamy užsienyje, apjungimą bei vieningą jy darbą.

Viso pasaulio lietuvius kviečiame paremti mūšy vykdomus užda
vinius .

V.Abraitis, K.Barauskas-Barėnas, J.Benderius, L.Bičiunaitė, 
B.Bieliukas, M.Biržiška, V.Šapas, J.Šiuberkis, J.Daugėla, 

.Daunys, K.Dranga, P.Dulevičius, P.Gėdžius, A.J.Greimas,
A. Kasperavičius, J.Kazlauskas, S.Krūvelis, S,Kuzminskas,
S. Mackevičius, A.Markevičius, J.Masiulis, A.Michelevičius, 
F. Nevoravičius, P.Pamataitis, J.Petkevičius, V.Pitkunigis,
B. Kalia, V.Strimas, I.Šešplaukis, A.Svirmickas, G.Urbonas, 
J. Vėbra, T.Vidugiris, Z.Zubrys, H.Žemelis, S.Žymantas.

Užsienis, 1951 m. lapkričio mėn. 38 d.

"Ir koks dar bus likimas mūšy vis audringesnėje gadynėje tebe- 
gyvy, dar išlikusiy iš mūšy tarpo, kas čia gal pasakyti?

Tačiau viena aišku: Lietuvos Nepriklausomybė tegalėjo ir tega
li būti įkūnyta tiktai kovos keliu,kas neišvengiamai yra susiję su 
nugomis.' Mykolas Biržiška

Nepriklausomybės Akto signataras.
/"Dvidešimt para šy', "MINTIS'',Nr. 17, 19-18.LL, 14./
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE.

LIETUVOS 9VIETI1US BOLŠEVIKU RANKOSE.

. ’ Lietuvos okupantas, pavergęs Lietuvos mokykla, kalasi pavojin
gą mums ginčio. Jis gerai žino, kad lietuviu tautos dvasios nena - 
lauš. Šalininkę sau jis tegali prisiauginti -tiek per mokyklas,pra
dedant pradžios mokyklomis, tiek per vaiku ir jaunimo organizaci
jas - pionierius, komjaunimą. ' .

Neabejotinas faktas, kad nesiskaitydami su lėšomis, okupantai 
yra pristeigę labai daug mokyklų. Tiek bendrujp, tiek specialinip, 
tiek aukštųjų*

Aukštuju mokyklų šiuo metu yra 14.
Lietuvos Mokslu Akademijai, su jos 13 institutu, 1951 m, oku

pantai paskyrė 23 mil. rubliu- Beto, Lietuvoje veikia 42 techniku
mai, 9 mokytoju seminarijos, 5 muzikos mokyklos, 9 viduriniosios 
medicinos mokyklos ir pan. Taip mala bolševikinės girnos. Vilniaus 
universitete 'iš maždaug 3.500 studentu apie 1.300 yra komjaunuoliai. 
Jei 1250 m. Lietuvoje iš viso tebuvo 14.000 komjaunuoliu - 1951 jp 
buvo jau 70,000, o pionierių l'<5.000. Savaime aišku, niekas negali 
'turėti vilties baigti aukštąją mokykla,jei jis nėra komjaunuolis.

Tenka betgi pripažinti fakte, kad esant dideliam skaičiui tech
nikiniu mokynlp, techniniu profesijų Įsigijimo galimumai yra platūs.

Bolševikinė mokyklų sistema ir jos padariniai sudaro ir suda - 
rys iidele problemą, galvojant ,tiek apie dabartinę padėti, tiek apie 
ateitį - Lietuvą, išlaisvinus. *’iuo metu skaudus ir jautrus yra,pa
vyzdžiui, komjaunuoliu klausimas.Problemos esmė yra tai, kad jauni
mas iš vienos pusės verčiamas stoti į komjaunuoliu organizaciją,nes 
nestojusieji negali išeiti mokslu, gi iš kitos pusės patriotiškoji 
visuomenė skersuoja į komjaunuolius. Tai vėl savo ruožtu lyg ir stu
mia jaunimą i okupantu pusę.

Dirbtinai išpūstas mokyklų gausumas taipgi sudarys ateityje ne
mažą problemą.

Jaunimas, ypač kaimo jaunimas veržiasi į mokyklas,nes t?i vie
nintelis būdas ištrukti iš kolchozu, vienintelis kelias išeiti iš
vargo ir baudžiavos žemės ūkyje, vienintelė uriemonė gauti leidimą' 
apsigyventi mieste. Okupacinė valdžia, jerai žinodama bolševikiniu 
mokyklų malamąja reikšme, skatina stoti į mokyklas. Kauno studentu 
stipendijos siekia 300 rubliu mėnesiui. Tai anomis sąlygomis nėma- 
2a’ Kiekvienu atveju bolševikinio "vietimo sukeliamos problemos 
reikalauja didesnio užsienio lietuviu dėmesio, svarstymo,tiksliu 
tos srities žinių rinkimo.

Formaliai šiuo metu sovietinės Lietuvos švietimui vadovauja 
švietimo ^misteris, lietuvis komunistas Albertas Khyva, Bet žino
me,kad tokie švietimo vice-minister tai,kaip Safronij Semtonovič Lo
pe j ev ar Franc Petrovič Simanovič yra faktiškieji Lietuvos mokyklų
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■v i..■••įpučia!. Nė tiek humoristinis, kiek kartus ir skaudus fakįas yra 
l;. i, kad Lietuvos mokyklų inspektorius sovietinės Lietuvos Švieti
mo ministerijoje yra... Icikas Gurdus. Švietimo ministerijos kom
partijos sekretorius yra Turejko.

Tikrai "tautinė" forma su bolševikiškai-maskoliškai-žydišku tu
riniu.

Aukštosios mokyklos yra tiesioginėje Maskvos žinioje.
Buvęs švietimo ministeris J. Ziiugžda .dabar tėra Mokslu Akade

mijos vice-prezidentas...su 25,000 rubliu mėnesinio atlyginimo.Tad 
jis nebuvo pažemintas. Anaiptol. Didelis pinigas mokamas tam lietu-- 
viįi tautos išdavikui parsidavėliui už Lietuvos istorijos klastojimą, 
būnant jam Mokslu Akademijos Istorijos Instituto direktoriumi ir va
dovaujant Lietuvos istorijos vadovėliu ir veikalu paruošimui,

Popieriuje mokslas pradžios mokyklose visiems vaikams yra pri
valomas. Miestuose privalomas mokslas išeinamas vadinamoje septyna- 
metėje mokykloje, daugmaž atitinkančioje buv. gimnazijos 3 klases. 
.Bet tai tik miestuose. Miesteliuose faktiškai jau tėra 4. metu mo - 
kyklos. Todėl 7 metu privalomas mokslas praktikoje dar toli gražu 
nėra visur įvestas.

Mokykla jau yra reformuota, pradžios ir vidurinis mokslas ap - 
jungti vadinamoje vienuolikmetėje mokykloje. Vienuolikmetės mokyklos 
sistema įvesta 1948 metais. Tokiu mokyklų dar nevisur esama, bet kas 
met vis priduriama nauja klasė.

Viduriniu mokyklų yra nemaža. Jos visos vieno tipo. Specialios 
vidurinės mokyklos vadinamos technikumais, Už mokslą reikia mokėti, 
bet mokestis nėra didelis. Bendrabučiu nedaug, Buv. "Neo Lithuania" 
rūmuose Kaune yra įrengti pionierių namai.

Pilnutinė bendrabučiu sistema yra kaikuriose specialinėse mokyk
lose, pavyzdžiui, geležinkeliečiu vadinamoje F.A.G. Mokiniu auklėji
mas jose pagrįstas karine drausme. Tos mokyklos priklauso ne Lietu
vos Švietimo ministerijai, bet Maskvos Darbo Rezervu ministerijai.

Viduriniuju ir aukštesnipju mokyklų mokytojai dažniausiai yra 
baigę pedagoginius institutus, mokytoju seminarijas ar už akiu kur
są korespondencijos keliu. Pastaruoju atveju vasaros atostogos turi 
būti sunaudotos betarpiškai mokantis pedagoginiuose Institutuose.Mo
kytojai parenkami Švietimo ministerijos kadru skyriaus,apie kandida
tus paprastai atsiklausiami vietiniai nartijos komitetai. 30 ha buv, 
Ūkininko vaikai neturi vilties būti mokytojais.

Pradžios mokyklos mokytojas atlyginamas iki 500-700 rubliu į mė
nesi. Pagal olnigo vertę tai tesudaro pusę to, ka mokytojai gaudavo 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o žinoma, kad tuo metu pradžios mokyklų 
mokytoju atlyginimai nebuvo aukšti.

Aukštesnėse mokyklose mokytoju atlyginimas priklauso nuo turimu 
• iOkv skaičiaus. 1950 m. savaitiniu pamoku skaičius buvo aprėžtas - 
.-.% - maksimum - 22. Tuo būdu mokytojas, turįs 18 vai. į savaitę te
gauna apie 600 rubliu mėnesiui.
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Mokytojo gyvenimas paverčiamas kančia dėl perkrovimo vadina
mom visuomeninėm pareigom. Jie turi dalyvauti propagavime ’'marksiz
mo leninizmo", jie buvo verčiami aktyviai raginti ūkininkus stoti į 
kolchozus, jie varomi darban padėti nuimti derliu ar padėti sėjos 
metu. Todėl neretai pavasarį padaromos atostogos arba mokslo metai 
iš viso anksčiau baigiami.

Mokytojai yra priversti nuolat save moraliai prievartauti ir 
tai jy gyvenimą paverčia pragaru. Nuolat viešos paskaitos,propagan
dinės prakalbos. Iki 1950 m. pavasario visi mokytojai buvo privers
ti išeiti VKP/b/ istorijos dviejy mėty, kursą ir išlaikyti egzaminus. 
Pamoky metu mokytojai turi nuolat kelti politinius momentus, duoti 
politinį pavyzdį, žinoma, bolševikine prasme. Aišku, reikia tvirtin
ti, kad atomą išrado rusas, kad soviety pramonė pati pažangiausia 
ir pan.

Viduriniyjy mokyklą direktoriais arba vice-direktoriais yra 
daugiausia rusai.

Mokslo lygis žemesnis, palyginti su prieškariniu. Rusų, kalbos 
mokoma 6 kartus į savaitę. Vietoj vokiečiu kalbos palaipsniui įveda
ma angly kalba. Daugiau dėstoma chemijos. Nedėstoma aukštojo matema
tika. Ir,žinoma,specialus dėmesys kreipiamas į soviety istorija ir 
soviety konstitucija. Vadovėliai - rusišky vndovėliy vertimai.Arit
metikos, geometrijos, algebros vadovėliai yra Popovo, chemijos - 
Verchovskio. Bolševikinė propaganda yra net aritmetikos uždaviniuo- 
se e v vPereinant is klases į klasę reikia išlaikyti dviejy ar dau - 
giau dalyky egzaminus. Ir parinkty dalyky egzaminus reikia išlaiky
ti ir baigiant mokyklą. Labai dažnai priklausymas komjaunimo orga
nizacijai, "politgramotos" žinojimas nusveria. Tai demoralizuoja mo
kinius, kurie šantažuoja mokytojus. Pagal planą blogy mokiniy skai - 
čius negali peržengti nustatytą nuošimtį. Mokiniai tai žino ir iš - 
naudoja. Jie žino, kad okykly vadovybė bijo partijos priekai?ty ir 
neretai mokyklos direktorius kuone maldauja mokytojus nestatyti dve- 
jetuky. Apie mokslo pažangą tokiomis sąlygomis sunku kalbėti. Pana - 
šus reiškiniai yra būdingi šios dienos Lietuvos mokyklai - mokiniai 
yra neauklėjami, bet demoralizuojami.

Mokykly inspektavimas dažnas, bet rūpinamasi ne mokiniy moky
mą patikrinti, o išorine mokyklos išvaizdą, sovietiniy vadu portre- 
ty iškabinimą ir pan.

Vykdomas spaudimas stoti į komjaunimą, klausimuose ir atsaky
muose vis keliami politinės propagandos dalykai,visa tai mechanišk-- , 
ir tikras veidmainiavimas bei vaidyba.

Tačiau sovietinė mokykla tautinės dvasios dar neįstengė par
blokšti. Labai jau daug melo bolševikinėje propagandoje ir vis dar 
galima palyginti senus laikus su dabar gyvenamais, Nauji istorijos 
vadovėliai dar galima palyginti su užsilikusiais šeimose senais ir 
falsifikacija aiškėja.
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Jei mokytojas tvirtina, kad sovietu pramonė yra pati geriau - 
wi , mokiniai žino, kad pats mokytojas tuo netiki ir tik priverstas

• ..t l aišky melą. Mokiniai atsakinėdami papūgiškai kartoja tuos pa- 
vius melus, tvartais jie neišlaiko ir išsišoksią, bet rimtai mokyto
ju Įspėti,ar žino ką daro, nutyla. Mokiniai jaučia,kuris mokytojas 
Virdyyra patriotas, kuris jau parsidavęs. Nežiūrint visa ko,šeima 
dar turi gilios Įtakos vaikams ir ji stabdomai veikia mokiniu sovie- 
tinimą. Tačiau laikas ir bolševikinis malūnas pamažu daro savo. - 

1950 ir 1951 metais padėtis yra žymiai pablogėjusi.

SOVIETINĖS LIETUVOS PROFILIAI.

KAZYS LIAUDIS. - Kai 1950 metais Lietuvoje buvo įvestas nau - 
jas administracinis padalinimas ir Lietuva buvo padalinta Į keturias 
sritis: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šlauliy, buvęs tuo metu žemės 
ūkio ministeris, Kazys Liaudis, buvo paskirtas bolševiky partijos 
Klaipėdos srities komiteto sekretorium. Perkėlimas jo toms pareigoms 
nereiškė jo pažeminimo, gal visai priešingai - Klaipėdos srities par
tijos komiteto sekretoriaus pareigos yra tolygios tos srities visaga
lio general-gubernatoriaus pareigoms. Greta to K. Liaudis 1951 mėty 
pradžioje buvo "perrinktas'' LTSR Aukščiausion Tarybon. Jis taip pat 
-/ra Lietuvos bolševiky partijos CK narys.

Kas yra tas Liaudįs,kurio pavardė greičiausia nėra tikra, ir 
kuris ilgus metus tvarkė Lietuvos žemės ūkį, ruošdamas Lietuvos ko- 
' ./ktivizaci ją ir ją įgyvendindamas.

’.r, y s Liaudis gimė 1901 m. Baisiogalo je, darbininky šeimoje, 
ją? prieš pirmąjį Didįjį karą jo tėvas su šeima persikėlė Rusijon į 
u... mensko je, kur dirbo Piety Rusijos metalurgijos bendrovės liejyklo
je, kuri dabar pavadinta Dzieržinskio vardu. Pats Kazys Liaudis pradė
jo dirbti fabrike nuo 12 mėty amžiaus.

1917 metais, Spalio revoliucijai orasidėjus, 1^ mėty Liaudis 
įstojo į Raudonąją Gvardiją, vėliau prisijungė prie raudonyjy parti- 
z; ny. 1919 m. sausio mėnesį jis įsijungė Į reguliarią Raudonąją Armi
ją, kurioje tarnavo iki 1924 mėty.

Kazys Liaudis dalyvavo Ukrainoje kovose prieš Petliurą,vokie
čius, Denikina, lenkus, o Viduriniuose Rytuose prieš basmačus.Komso- 
molo narys nuo 1919 mėty, 1924 metais jis priimamas Į bolševiky par
tiją. Demobilizuotas 1924 metais K. Liaudis daugiausiai gyvena Dniep- 
rodzaerzinsko, dirbdamas įvairiose partinėse organizacijose - miesto 

■•.ties komsomolo komitete, dėstytoju vietos partijos mokykloje, 
. iąprodzicržlnsk..^srities vykdomojo komiteto sekretorium, Ukrainos 

1 >..‘S viky. >nrtijos Domanovka komiteto kultūros-propagandos skyriaus 
. ’.j , Pervomaisko miesto švietimo skyriaus inspektorium ir pan.Vi- 

’ št, ūkimas, tvirtas bolševikas, bot niekur ypatingai aukšty pa - 
i nėjęs.
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1932 metais K. Liaudis ir vėl Raudonojo Armijoje. Jis yra oo- 
litrukas tankistu mokykloje, vėliau atsakingas partijos biuro sekre
torius vietos artilerijos mokykloje. 1935 metais K. Liaudis skiria
mas politiniu komisaru povandeniniame laive sovietu Ramiojo vandeny
no laivyne. Po matu tampa sovlety Ramiojo vandenyno laivyno politi
nio skyriaus vyr, inspektoriumi. 1939 m. jis paleidžiamas rezervan 
ir vėl skiriamas įvairioms pareigoms Ukraineje,Dnieprodzieržinskio 
mieste.

Antrajam pasauliniam karui prasidėjus, K. Liaudis siunčiamas 
partijos darbui vokiečiu okupuotoje Ukrainoje. Ten jis yra uogrin - 
džio partijos sekretorium Dzieržinskio mieste. 1943 m. jis dirba 
Dnieprodzieržinskio mieste Ukrainos bolševiku partijos vietos komi
tete kadru skyriaus viršininko pavaduotoju.

Ir, štai, 1944 m. prisimenama, kad K. Liaudis yra gimęs Lietu
voje. Jis siunčiamas į ’’išlaisvintą7' Lietuvą. Pradžioje skiriamas 
Biržų partijos komiteto pirmuoju sekretorium, o 1944 metais Lietuvos 
bolševiku partijos centro komiteto trečiuoju sekretorium.

K. Liaudis, žinoma, apdovanotas visa eile medaliu ir ordenp: 
Raudonosios Vėliavos, Tėvynės karo ir pan.

1947 m. jis išrenkamas į LTSR Aukščiausią Tarybą ir skiriamas 
žemės ūkio ministeriu. 1950 metais jis taip pat '’išrenkamas ' SSSR 
Aukščiausios Tarybos nariu.

Kaip buvęs žemės ūkio ministeriu K. Liaudis neša didžiausią 
atsakomybę už Lietuvos kolektivizacijos paruošimą ir jos įgyvendini
mą 1949 ir 1950 metais. Dideliu gabumu tam nereikėjo, K. Liaudis ma
tyti ir nėra ypatingai gabus ar žymus bolševikas. Tai vietai terei
kėjo kieto bolševiko - ištikimo politruko. Kolektivizacijai praves
ti tinkamiausia kvalifikacija buvo politruko stažas Ramiojo vandeny
no povandeniniame laive. Savaime suprantama, nusivokti eole Lietu - 
vos žemės ūkį jokio reikalo nebuvo.

Lietuvos ūkininkai šio Liaudžio tikrai nepamirš.

EMIGRACIJA.
Kiekvienos emigracijos didžioji nelaimė nėra tai jos,taip pa

garsėjęs,atitrūkimas nuo savo tautos. Tikroji emigracijos nelaimė - 
yra jos sukaulėjlmas, sustingimas. Politinės krizės krašte nupučia 
senu formulių ir supelėjusiu programų kortu namelius. Politinėms 
partijoms ir-ju spaudai kiekvieną dieną tenka atlaikyti puolimus, 
gintis ir pulti. Toje kovoje kiekviena diena kala ’'Naują’'.Emigraci
ja iš esmės konservuoja "Seną’1. Čia nieko negalima patikrinti fak - 
tais.Čia politinės grupės gyvena persenusiomis formulėmis bei ide - 
jomis; jos išdidžiai traukiasi paskui save savo praeitį,kaip kars - 
lienė šleifą, manydamos,kad 'vakar ' yra tas pat, kas "šiandien-'

Susimąstykime, ar kartais ir mes negyvenam daugiau vakčr die
na, o ne šia ir ne rytdiena. Pasitikrinkime.
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' X’3_LIETUVIĮJ GYV3NIM0_tJ2.SIENYJE^

KAS TOLIAU? " •

Praėjusieji metai mūsų vidaus politiniame gyvenime buvo ryškūs 
pastangomis susiprasti ir apsijungti. Deja, pastangos nebuvo sėkmin
gos. Ką atneš tuo atžvilgiu 1953-ji metai?

Kol kas vyrauja ramybė, tik čia vienas, čia kitas, ligi šiol 
nutylėtas dalykas, iškeliamas spaudoje.

Visuomenė, betgi, nėra rami. Lietuvis užsienyje negrįstai ima 
rūpintis ir klausia: kas gi toliau?

Tvirtinama’, kad mūsų būklė dabar stipresnė,kad įvykiai rutulio
jasi palankia mums linkme, arba, kad išlaisvinimo valanda vis artė
ja. Tauta raginama iš užsienio būti ištverminga ir nepasiduoti.

Tuo pat, betgi, laiku, kai Kraštas laukte laukia ir reikalauja 
iš užsienio lietuviu susiprasti, vieningai apsvarstyti sielvartin
gai sunkia jo būklę, skaudžias jo problemas, užsienyje maža tepada
roma toje srityje.

Užuot vieningai apsvarsčius problemas ir jieškojus keliu,kaip 
Tauta Krašte galėtu ištverti ir nepasiduoti, kaip reikia jai padėti 
ištverti ir nepasiduoti, stačiai jai sakoma: ištverk ir nepasiduok.

Antra vertus, žinome, kad Tautos ir inteligentijos tėvynėje mo
ralė nors ir nėra dar visiškai palūžusi, tašiau kiekvienu atveju 
toks pavojus darosi vis didesnis. Štai, pavyzdžiui, net ir garbin
gas vyskupas Paltarokas pereitais metais, komunistu suorganizuotoje 
konferencijoje Vilniuje, buvo priverstas vienas pirmųjų pasirašyti 
vadinamąjį 'taikos” atsišaukimą.

Didžiai,tad, pagrįstai ne vienas mūsų klausia: kas gi toliau? 
Tas klausimas taikomas visiems - ir Lietuvos Valstybės teisėtiems 
atstovams, ir VLIK’ui, ir lietuviu politiniu grupių vadovybėms, ir 
mums - LŪS, ir tremties visuomeninėms organizacijoms, D.Britanijos 
Lietuviu Sąjungai, Vokietijos PLB Krašto Valdybai ir Amerikoje ALT’ai- 

Neturime teisės save tuščiai raminti. . -
Krašto atstovu seniai jau tartais žodžiais - 1940 metais nebuvo 

pasirengta pirmajai bolševiku okupacijai, 1944 m. nebuvo pasirengta 
antrajai ir Tauta buvo palikta "palaidais individais Dievo valiai’’, 
1945-3 metais nebuvo paklausyta ir nebuvo suprasta kovojančio Krašto 
balsas, nebuvo svarstytos jo problemos ir nejieškota keliu jrm Padė
ti, o dabar vis nenorima atmesti į šalį nereikšmingus ginčus bei be
prasmiškus tvirtinimus ir neįstengiama visiems sueiti krūvon Krašto 
laisvinimo problemoms aptarti ir apsvarstyti. Kad ir toras svarbiau - 
sioms, gyvybinėms: kaip pasidalinti ir naudotis turimomis žiniomis 
•apie padėtį Tėvynėje, visapusiškai apsvarstyti ir išanalizuoti tarp
tautine būkia, pasidaryti iš to viso atitinkamas išvadas bei padary
ti reikiamus sprendimus, apsvarstyti ir suderinti laisvinimo darbo 
metodas bei taktika, nustatyti ateities laisvinimo darbu planą bei 
gaires.
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Tenka pasakyti ir primygtinai pabrėžti,kad visi tie klausiniai 
dar nėra buvę išsamiai apsvarstyti, išaiškinti ir suderinti.

Jų neapsvarstymas, neišai.škinimas ir nesuderinimas reikiamu 
laiku buvo padaręs didelę žalą Kraštui ir Tautai; tolimesnis tu klau
simu neglizavimas ir tinkamas ju nesutvarkymas gali kainuoti Kraštui 
ir Tautai neapskaičiuojamus nuostolius.

LRS turi pagrindą ir duomenis būti giliai įsitikinusi,kad vi - 
sa eilė Lietuvos laisvės kovos, gyvybiniu klausimu reikalingi skubaus 
visu kompetetingu organu bei organizacijų išsiaiškinimo, išannlizavi
mo ir suderinimo. LRS turi pagrinde tvirtinti, kad, to reikiamu lai
ku neįvykdžius, gali būti padaryta nepataisoma žala lietuviu tautai 
ir jos kovai dėl laisvės.

LRS nori tikėti, kad tuo pagaliau susirūpins ir anie tai visu 
rimtumu pagalvos visi tie, kuriems yra uždėta pareiga - ar paskuti
niosios Lietuvos vyriausybės, ar visuomenės, pagaliau ir visi tie,ku
rie tą pareigą yra patys pasiėmę.

Mūšy visu atsakomybė yra išties didžiulė - ir prieš Tauta ir 
prieš istoriją. Tos atsakomybės niekas iš mūsų išvengti negalės.ėu- 
sisvarstykime, tad, kol dar nėra neatšaukiamai vėlai.

LRS yra pasiryžusi ir pasirengusi dalyvauti bendrame darbe ir 
padaryti į jį reikiamą įnašą.

PARTIJOS.

"Mes buvome labai nustebinti... pasirodė,kad pirmoje eilėje 
partijos, partijos ir dar kartą partijos ir lietuviu tarpe nėra san
taikos, nėra vienybės, nėra sutarimo."

/Iš geležine uždanga pralaužusiu Lietu
vos vyru protesto VLIK'ui 1951.XI.22 d./

"Padėtis, kurią čia radome, toli gražu, nėra džiuginanti.Vaka
ru Europoje prieglaudą radusią lietuviu visuomenės dalį radome pasi
skirsčiusią politinėmis partijomis, radome atskiras partijas besiblo- 
kuojančias kovai prieš kitas partijas ir ju blokus."

/Lietuvos rezistencijos atstovu pareiškimas
VLIK’o atstovams Baden Badene 1943 m.VPI.7./

Ir vienu, ir kitu atveju kietai prašneko Lietuvos vyrai. Lietu
vos vyrai įvairiu laiku prakalbėjo beveik tais pačiais žodžiais,n? - 
'smerkdami partijų keliamas nesantaikas. Tarp vieno ir kito nereiški- 
mo praėjo treji metai. Bet padėtis nepasikeitė. 0 juk ir vienu ir ki
tu atveju kalbėjo Lietuva. Drąsūs, tiesūs jos sūnūs. Dar tik vakar Tė| 
vynės laukais bevaikščiojo, mirčiai i akis žiūrėjo. Gi mūsp ne vienas; 
jau daugiau,negu dešimts metu,kai Lietuvos nematė.
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Partijos lietuvip tarpe labai nepopuliarios. Teigiamas ar nei
giamas tai reiškinys, bet tai yra faktas. 0 su faktais reikia skaity
tis. Šiuo atveju pirmiausiai su tuo faktu turėtp skaitytis mūsp ooli- 
i.d.’.p p.rtijp vadovybės, kurios dažnai per drąsiai nukalba,kad jos 
.zlotuvą atstovauja.

Lietuvip plačioji visuomenė nesupranta partijp vaidmens valsty
bės demokratinėje santvarkoje, neįvertina jo. Ją atstumia tai,kad tp 
partijp daug, kad jos savo tarpe nesutaria., ir lietuvis,iš viso,pasi
daro abejingas politiniam visuomeniniam gyvenimui.

Savo metu Lietuvoje teko vesti pasitarimus su reikšminga po - 
grindžio organizacija - Lietuvos Laisvės Armija. Pusiau karinė,draus
minga. Vadovybė davė įsakymą visiems likti Krašte ir jie likosi, su
vaidindami tikrai didelį vaidmenį aktyviame ginkluotame pasipriešini
me prieš bolševikus, antrajai bolševikp okupacijai prasidėjus. Atsi
dūrę užsienyje tylėjo ir jokip 'Laisvės Armijos Išeivijoje'1 ar jos 
"Tremties atstovybės" nekūrė, įgaliojimp neturėdami. VLIK-o jie nebu
vo vyr. vadovybe pripažinę ir į jį nėjo. Mat - partijp tik organas. 
Jie norėjo, kad Lietuvą valdytp teisingi, sąžiningi žmonės, bet be 
partijp. Tačiau jiems nebuvo aišku, kaip tie sąžiningi žmonės atsi
ras, kas juos pasiūlys. Nesuprato, kad tam, kad būtp demokratinė san
tvarka, reikia laisvės burtis į politines organizacijas, nes per jas 
vyksta visuomenės ir politinip veikėjp atranka.

Bet juk panašiai dar tebegelvojama ir užsienyje. Sakome,kad, 
jei visuomenė galėtp 1 isvai pasisakyti, tai paaiškėtp, kad 90-95$ 
yra nusistatę prieš partijas.

Mes nemanome,kad tie reiškiniai yra sveiki. Jie rodo,kad mūsp 
visuomenė dar kaž ko neišgyveno. Gal praeities partijp tarnusavės 
trinties, o gal yra nusibodę dabartiniai nesutarimai, politinės arit
metikos argumentai, kurie tarytum lemia daugiau, negu tautiniai ar 
valstybiniai interesai.

Bet jei iš vienos pusės reikia laikyti, kad politinip organi - 
zacijp visiškas paneigimas nėra sveikas reiškinys, tai antra vertus 
dėl neigiamo visuomenės nusistatymo politinip grupip atžvilgiu nega
lima kaltinti pačios visuomenės. Daugiau kaltės tenka pačioms parti
joms, jp vadovaujantiems asmenims, kurie gal perdaug viską tenori ma
tuoti partiniu mastu. Jie kuria partinį feodalizmą, o ne normalią vals
tybinę demokratinę santvarka. Kas nepartinis, to jie nemato. Jau už
sieny j 1945 m. VLIK’e buvo svarstomas ivairip komisijp sudarymo prin
cipas. Būtinai norėta, kad jos būtp sudaromos partinio atstovavimo 
principu. Ir pykta, kai kiti su tuo nesutiko, nes tuo princiou. yra 
sudarytas pats. VLIK’as, o į komisijas reikia traukti darbingus asme - 
nis, nors jie būtp ir visai nepartiniai. Ir Vykdomoji Taryba juk su - 
daryta partiniu principu. Nors būtp geriau, kad tais ar kitais reika
lais r\pintis būtp pavesta nepartiniams žmonėms, kad tik jie darbą ge
rai dirbtp ir jį dirbti sugebėtp.

Pilnai sutinkame, kad pažlūrp ir nuomonip skirtumas yra ir tu-
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ri būti kiekvienoje visuomenėje. Ir pasidalinimas į politines parti
jas yra normalus reiškinys. Tačiau nereikia pamiršti, kad tas pasi - 
dalinimas, jeigu jis eina pertoli, jeigu jis veda prie sunegližavi - 
mo ar net panaikinimo pagrindinės idėjos ir minties, kuri riša visą 
tautą ir visas jos partijas, jis gali atnešti pavojingą ir žalingi; 
išdavu.

Kai partijos užtemdo pačią, tautą - tėvynę - visuomenė pradeda 
irti. Kai partijos reikalauja sau teisiu ir privilegljp, o vengia 
pareigu, ir atsakomybės - gimsta anarchija. Kai tarppartinė taktika 
ar politinė aritmetika virsta išimtinu politikos tikslu ir jos esme - 
politinė mintis valstybėje smunka. Kai politinės partijos sutaria, 
jungiasi ar išsiskiria ne dėl pagrindiniu, programiniu skirtumu, bet 
dėl to,kad to reikalauja painus taktinis ar asmeninis partinis žai
dimas, tada pakertami visuomenės moralės pagrindai.

Tad tas, kas pripažįsta didelį politinip susigrupavimp vaidme
nį valstybės politiniame gyvenime, turi taip pat sutikti su tuo,kad 
netinkamas partijp. savo vaidmens vykdymas gali atnešti fatališkp 
vaisip.

Visa tai įsidėmėtina, ypač emigracijoje. Kuri partija šian - 
dien gali patikrinti savo svorį ir įtaka tautoje? Mūsp visuomenė gi
liai patriotinė, ji saugo ir gina savo tautos tradicijas, bet dide
lis jos daugumas partijoms priklausyti nenori. Ir nenuostabu. Juk 
partijp nariai tai tik štabas, kuriam tik rinkimai teteikia jėgos. 
Partijos gyvenimo esmę nesudaro jos narip skaičius, bet už ją ati - 
duotp balsp skaičius rinkimp metu. Visai teisingai suprasta parti - 
nė sistema, visa partijp sistemos ideologija yra paremta visuomenės 
kontrolės atsiklausimu. Kai rinkimp nėra, partinė sistema turi dege- 
neruotis ir veda prie dažnai karikatūriškp reiškinip, kuriuos mato
me emigracijoje.

Tad mūsp politinip partijp autoritetas priklauso nuo jp pa - 
čip. Nuo jp sugebėjimo šios dienos sąlygomis galvoti ir veikti ne 
partiškai, bet valstybiškai. Juo labiau, kad jos turėtp atsiminti, 
jog partija dar nesudaro nei valstybės,nei tautos, nei yra pati sau 
tikslas. Partija yra tik demokratinės santvarkos priemonė. Tačiau 
ir tos priemonės panaudojimas yra ribotas. Ji negali ir neturi būti 
naudojama mokykloje, kariuomenėje ir administracijoje. Tiksliai pa
sakius, nei mokykla, nei kariuomenė, nei administracija neturi būti 
naudojamos partiniams tikslams.

Kova dėl Lietuvos laisvės reikalauja mūsp vienybės,bet toji 
vienybė negali būti formalinė ir mechaninė ar taktinė, sukurta par
tinės taktikos išdavoje. Vienybė turi būti organinė, apimanti visą 
mūsp visuomenę ir pagrįsta politinip tikslu ir sieklmp bendrumu.Tu
rime atmesti tai, kas skiria, o imtis viso, kas jungia visus mus dar
be ir kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Tokią pamoką mums dėsto Lietuva. Ar ir dabar jos neoaklausysi- 
me, kaip buvo nepaklausyta 1948 metais?
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EUROPOS SĄJŪDŽIO KONFERENCIJA LONDONE.

Š.m. sausio 21 - 24 d.d. Londone Įvykusioje Europos Sąjūdžio 
Centro ir Ryty Europos konferencijoje dalyvavo šie lietuvip atsto
vai: Lietuvos uinisteris Londone B.KJBalutis, Lietuvos Chafgė d’af
faires Prancūzijoje dr. S.A.Bačkis, prof. M.Brakes, Lietuvos Pasiun
tinybės Londone Patarėjas V.Bailokas, Free Europe lietuviu pataria
mosios grupės pirmininkas V.Sidzikauskas,Lietuvos Pasiuntinybės Pa
ryžiuje’ attache prof. J.Baltrušaitis, VLIK’o Polit.Komisijos pirmi
ninkas dr. P.Karvelis,pulk.J.Lanskoronskis, P.Varkala, DBLS-os pir
mininkas M.Bajorinas, p-lė S.Prapuolenytė, Liberalu Internacionalo 
Vyk.Komiteto narys ir Egzilp Liberaliu Komiteto sekretorius prof. S. 
Kymantas.

Konferencijoje dalyvavo daug aktyvip.jp pavergtp tautp atstovp, 
Vakarp Europos tautp atstovp, o taipgi ir tarptautinip organizedjp 
Žaliojo Internacionalo, Socialist^ internacionalo,Liberalp Interna - 
cionalo, Krikščionip Demokratę Internacionalo,Laisvpjp Žurnalistp Fe 
deracijos ir kt.atstovai.

D.Britanijos Vyriausybės ir Užs.Ministerio Edeno vardu konfe - 
renciją sveikino minis’teris H.Macmillan.

Ši konferencija buvo labai reikšmingas įvykis,juo labiau,kad 
ji vyko Europoje, Londone, D.Britanijos sosotinėje.

Kai prieš trejis metus - 1949 m. sausio mėn. 2G - 28 d.d.Lon - 
done įvykusioje įvairip tautp liberalp egzilp konferencijoje,kurio - 
je lietuvius atstovavo S. Kuzminskas ir prof. S.Žymanta-s, buvo pa.- - 
skelbta, jog laisvė yra viena ir nedaloma ir kad laisvės gynimas rei 
kalauja visų pavergtpjp tautp tautinės nepriklausomybės atstatymo,be 
ko kiekvienos laisvos tautos laisvė bus pavojuje, tai toks pareiški
mas buvo tada naujiena ar tiesa, kuria nelabai norėta tikėti.

Tačiau kelias buvo pravalytas 1951 metais, ir IV-asis viso pa
saulio Liberalp Internacionalo Kongresas Upsaloje aiškiai paskelbė 
pasauliui, kad jokia pastovi ir tikroji taika nėra įmanoma,kol kitp 
tautu laisvė užgniaužta ir milijonai žmonip pavergti ir kad tikros 
taikos ..vardo verta taika negali būti nupirkta kitp laisvės kainą.

Šiais metais jau Londone skelbiama pasauliui,jog tikroji tai
ka nėra suderinama su dabartiniu Europos padalinimu ir kad Europa ne 
gali pasilikti perpus laisva, perpus pavergta.

Sį kartą dar tvirtčiau ir aiškiau pabrėžta,kad nebus galima pa 
siekti pastovaus susitarimo su Sovietp Sąjunga, kol Centro ir Ryty 
Europos kraštuose nebus atstatyta nepriklausomybė ir asmens laisvė.

Konferencijoje buvo ryškiai pabrėžtas visp Europos tautp soli
darumas ir pareikšta viltis, kad ateityje visos laisvos Europos tau
tos susijungs į vieną šeima.

Tuo būdu šiandien Vakaruose jau atvirai pripažįstama ir pareiš 
kiama, kad dabartinė padėtis yra kraštutiniškai nenormali ir amžius 
tęstis negali.

20

aktyvip.jp


19

Tasai ryškus Vakary viešosios opinijos posūkis turi stiprinti 
mūšy viltis ir burti mus į vieninga lietuvišką šeima kelyje į Lie
tuvos laisvę.

Antra ,betgi,vertus, netenka manyti, kad toji laisvė yra jau 
čia pat ar kad ji lengvai, savaimingai į mus ateis. Ir toliau būti - 
nas nepaprastas atsargumas, budrumas ir apdairumas. Pavergtoms tau - 
toms jy tėvynėse neturi būti teikiama nepagrįsty iliuzijy, ir kran
tuose už geležinės uždangos, ypač Pabaltijo Kraštuose, būtina lai - 
kytis ypatingo atsargumo.

Viešos demonstracijos Vakaruose neneša betarpio išlaisvinimo 
ir nereiškia tiesioginio tarptautinės situacijos jjakitimo.

Pavergtyjy tauty viltis ir tikėjimą išlaisvinimu reikia stip
rinti, bet negalima stiprinti jy nepagrįsty iliuzijy,kurios galėty 
skatinti prie neatsargiy veiksmy ir sukelti naujas represijas ir 
aukas.

LIETUVIŲ REZISTENCIJA.
, /Šis straipsnis parašytas vieno Lietuvos Lais

vės Kovotojy Sąjungos steigėjy,žymiojo mūšy 
rezistento,kuris maloniai sutiko jį spausdin
ti "SANTARVĖJ". - Redakcija./,

/Tęsiny s/

Prieš "Naujosios Europos"pamišimą.

Sukuriant "Reichskommissariat - Ostland" ir tuo būdu greitai at- 
siraaskavus nacinės Vokietijos okupacinėms ir eksterminąelnėms užma - 
čioms Ryty. Europoje, LKS buvo pirmoji rezistencinė organizaci
ja ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos valstybėse,kuri pradėjo 
plačiose gyventojy masėse aktyviai spausdintu žodžiu kovoti prie5 vo
kiškąją okupaciją ir prieš naciškąjį "Naujosios Europos" absurdą.T?, 
"naujoji", vokiečiams vergaujanti Europa, apie kurią tuomet pradėjo 
kalbėti reicho propaganda, ilgainiui virto tikru pamišimu: iš vienos 
pusės visišku vokieciy politinės minties išprotėjimu, iš kitos pusės - 
pasipiktinimo, pasibiaurėjimo ir kartaus humoro versme visiems kitiems. 
Nuo 1941 mėty rudens, o ypač aktyviai nuo spalio mėnesio, LKS pradėjo 
leisti įvairius priešvokiškus atsišaukimus, biuletenius, vidaus ir už
sienio įvykiy komentarines apžvalgas su išvadomis, nurodančiomis lie- 
tuviy tautai ir Baltijos kaimynams, kaip laikytis vokieciy okupacijos 
atžvilgiu. Tuo metu buvo išsiuntinėti įspėjamieji laiškai "general! - 
niams tarėjams", įspėjant juos neprisidėti prie vokieciy pastangy nu
vilioti mūšy tautą klaidingu ir pražūtingu keliu, Įjungiant ją į vo - 
kieciy karo mašiną. Tie laiškai,pa skleisti visuomenėje, sukėlė didelio 
susidomėjimo.
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ixsi šie leidiniai pradžioje buvo hektografuoti, taigi jy ti- 
'■ negalėjo būti didelis. Bet vis dėlto jis dažnai pasiekdavo li- 
:.j. ’ iv daugiau egzemplioriy. Jis tačiau aiškiai nebegalėjo pa- 
:..iti laisvės kovotoju augančio tinklo pareikalavimy, jau nekal- 

:t . p te pasinės propagandos uždavinius.
L- K S reorganizacija.

Ligi 1948 m. balandžio mėnesio LKS vis dar nebuvo galutinai 
centralizuota ir įstatyta į sistematingus organizacinius rėmus. Ry
šiai tarp Vilniaus ir Kauno ir kity Lietuvos vietovių daug kur tebe
buvo palaikomi asmenišku, f šeimynišku’1, gero prieteliškumo kontaktu.

1942 m. balandžio mėnesį Kaune buvo sudaryta LKS Vyriausioji 
vadovybė, kuri tuojau pradėjo rūpintis LKS suvedimu į preciziškos 
sistemos rėmus. Šis darbas truko ligi 1943 m. vidurio, kada visoje 
Lietuvoje buvo galutinai užbaigtas sudaryti tos išsiplėtusios orga
nizacijos tinklas. Kiekviename apskrities mieste atsirado LKS pada
liniu vadovybės, kurios organizaciniu požiūriu buvo apjungtos į ke
turias apygardas: Vilniaus, Kauno, Šiauliy ir Panevėžio. Apskričiu 
vadovybės įsteigė branduolius /cellules/ kiekviename valsčiuje.

1943 mėty viduryje LKS Vyr.Vadovybė turėjo duomenis,kad LKS 
tuomet apjungė per 3.000 aktyviy ir prisiekusiu laisvės kovotojy. - 
Kiekviena atveju šis skaičius liečia tik kadrinius narius, nes kons- 
■■L.vacinėje organizacijoje, pastatytoje grandiniu principu, nėra įma- 
jyt, tiksliai nustatyti, kur baigiasi pati organizacija ir kur nra-
i -'..’C . jos geravaliai rėmėjai bei simpatikai ar atsitiktiniai idea- 
.;*...lirii:\i talkininkai. Todėl platesniais skaičiavimais, laisvės ko
votoju skaičius buvo keleriopai, o gal ir keliolika karty didesnis.

..Laiminus kokiomis sąlygomis ir su kokia rizika vokiečiy oku- 
p not o.,’c ir Gestapo kontroliuojamoje Lietuvoje šis visas darbas teko 

, v ui tat us galima laikyti visiškai patenkinamais .Daugiau 
j;, u ...iuvi.y apie LKS anuometinė organizacija dabar būty. netikslu ir 
nėra reikalo duoti. Nors vokiečiu okupacija yra pasibaigusi, bet nė
ra pasibaigusi Lietuvos okupacija. LKS turi tuos pačius uždavinius, 
iš dalies tas pačias, iš dalies visiškai naujas organizacines fpr - 
mas, kuriy aprašymas, kad ir istoriniu požiūriu, kovos tikslingumo 
sumetimais dabar tebėra negalimas. Tad ir tolesnėje šio straipsnio 
eigoje patieksime tik tokius LKS priešvokiškos veiklos davinius,ku - 
r fu atidengimas šiandien nebesudaro pavojaus ir neatsilieps neigia - 
mai į dabartinę laisvės kovotoju akciją antrą kart bolševiku okupuo
toje sietuvoje.
150.000 1 a p y propagandai.

Organizacijos persitvarkymas ir išsiplėtimas nepaprastai padi
dino LKS leidiniy pareikalavimą. Jau 1942 m. viduryje teko pradėti 
intensyviai ieškoti priemoniy nebe hektografuoty, bet spausdinty lei
diniu leidimui, kas duoty galimumą pasiekti daug didesnio tirąžo.^hks-
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čiau LNP priedangoj pasirūpintos rotatorinio spausdinimo priemonės, 
nors ir gausios, jau nebegalėjo patenkinti tiek Sąjungos, tiek gy - 
venimo statomų platesnių reikalavimų.

Bet kol tai pavyko įvykdyti, visu galimybių ribose buvo didi
namas hektografuotu leidinių tiražas taip,kad iki spausdinto Sąjun
gos organo pasirodymo LKS Vyr.Vadovybė 1942 m. bėgyje išleido anie 
70.000 egzempliorių įvairių rotatorinių leidinių. Tara tikslui Vyr. 
Vadovybės spaudos skyrius sunaudojo 150.000 lapų rotatorinio ponie- 
rio, - neskaitant tų leidinių,kuriuos Vilniuje ar kitose vietose iš
leido kitų Sąjungos vienetų vadovybės.

Tų visų davinių .šiandien ir prie geriausių norų tiksliai nebe
įmanoma surinkti. Šie informaciniai ir propagandiniai leidiniai sku
bino ir skatino tikslingą ir griežtą lietuviškųjų masių orientaciją 
vokiečių okupacijos akivaizdoje. Jie greit pasiekdavo pačius toli - 
miausius Lietuvos provincijų užkampius, dėka energingų ir idealisti
nių tos slaptosios spaudos platintojų. LKS leidiniai žadino įvairių 
provincijos rezistentų iniciatyvą,kurios pasėkoje daugelyje vietų 
pasirodydavo nauji leidinėliai ir atsišaukimai, atliekami įvairių 
laisvės kovotojų simpatikų ir rėmėjų nepriklausomai nuo LKS vadovy
bių. Pvz.,paskleidus laiškus "generaliniams tarėjams", įvairiose pro
vincijos vietose ėmė rodytis daugiau tokių "laiškų",redaguotų,spaus
dintų ir išplatintų kitų asmenų, iškeliančių vis naujus klausimus. 
Susidarė tikra rezistencinė, pogrindinė "epistoliarinė literatūra".
"Apžvalga" ir "Laisvės Kovotojas".

Nuo 1942 m. sausio mėnesio visi LKS Vyr.Vadovybės leidiniai 
turėjo "APŽVALGOS" vardą. Tik specialiais atvejais /netikėti svar - 
bus okupacinių organų potvarkiai, mobilizacijos įsakymai ir pan./ 
buvo išleidžiami specialūs, konkrečiam reikalui skirti atsišauki - 
mai* Kadangi "APŽVALGA" būdavo daugiau brošiūrinio pobūdžio arba 
jos turinį sudarydavo tik vienas platus kuriam nors vienam klausi.-- 
mui gvildenti skirtas straipsnis, tai 1942 m. rugpiūčio mėnesį bu
vo konstatuotas būtinumas, nepametant "APŽVALGOS", turėti dar vie - 
ną specialų, laikraščio tipo kovingą organą. Sis gyvenimo reikalą - 
vimas buvo realizuotas 1942 m. spalio mėnesį, kada pradėjo eiti ro
tatorinis "LAISVĖS KOVOTOJAS'

Rotatoriumi betgi buvo išleisti tik du numeriai .Trečias ''LAIS
VĖS KOVOTOJO" numeris, atitinkamai didinant jo tiražą, 1942 m.gruo - 
džio mėnesį buvo slaptai atspausdintas Kaune, "Vilniaus" spaustuvė
je! Tačiau dėl labai pavojingų tokio darbo sąlygų ir galėjimo tik 
trumpą laiką pasinaudoti spaustuvės mašinomis, - jo buvo atspausdin
ta tik 3.500 egzempliorių. Šioms kliūtims pašalinti, 1942 m. gruo - 
džio mėn. iš Poligrafijos Tresto sandėlio Kaune,Laisvės ai. 15, ge
rai paruošto ir įvykdyto plano dėka penkių,minučių bėgyje /22-22,05 
vai./ buvo pagrobtas vadinamasis "presas".Šioje operacijoje dalyva - 
vo 11 gerai apsiginklavusių kombatantų,prileidž,iant visokius eventua-
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lumus. Su šiuo "pabūklu” vieno kovotojo bute buvo atspausdinti se
kantieji "LAISVES KOVOTOJO'1' 4 ir 5 numeriai ir vienas 'APŽVALGOS'' 
numeris.

Tačiau tasai Gutenbergo laikų išradimas pasirodė per lėtas,nes 
trijų parų intensyvaus darbo vaisiai teduodavo tik po 3.000 egzemp
liorių. Reikėjo daugiau ir geresnių priemonių. /
Kai kurie epizodai.

Siekiant galų gale susidaryti palankesnes leidinių spausdinimo 
sąlygas, 1943 m. vasario mėn. iš vienos Kauno spaustuvės Ugniagesių 
gatvėje buvo pagrobta tobulesnė spausdinimo mašina,vadinama •'boston- 
ke’’.1943 m. birželio mėnesį iš Poligrafijos Tresto sandėlio Kauno se
namiestyje buvo pagrobta dar viena "bostonkė". Per 1943 metų antrąją 
puse iš įvairių spaustuvių arba jų sandėlių buvo išgrobtos dar trys 
"bostonkės".

Kaip charakteringą tokių veiksmų epizodą ir įdomų kovotojų dar
bo pavyzdį paimkime atskirai vieną pagrobimą,kurį atliko laisvės ko
votojas a.a. Juozas Rudokas. Padedamas vieno Sąjungos nario,dirbusio 
Poligrafijos Treste, kuris išėmė iš vokiško "treuheanderio" stalčiaus 
vieno Tresto sandėlio raktus ir perdavė vienam kovotojui,kuris su J. 
Rudoku skubiai nuvažiavo vežiku į tą sandėlį ir pačiam sandėlio sar
gybiniui padedant /mat,minimas kovotojas pasisakė esąs direktorius, 
o Rudoką pristatė inžinierium - Tresto tarnautoju/, mašina buvo įkel
ta į vežimą ir išvežta. Operacija buvo pradėta lygiai 9 valandą, o 
jau prieš 10 vai. sandėlio raktai vėl gulėjo vietoje, "treuheanderio" 
stalčiuje. "Treuheanderis" atėjo tarnybon 10 vai.15 min...

Apsirūpinimas minimomis priemonėmisz o taip pat ir šriftais,ku
rių prirankiojo iš įvairių spaustuvių /"Žaibo"> "Spindulio" ir Vii - 
niaus'/ ten dirbusieji laisvės kovotojai, davę galimumą LKS Vyr.Va - 
dovybės spaudos skyriui pakelti leidinių tiražą vidutiniškai ligi 
10.000. 1944 m. vasario 16 dienos "LAISVĖS KOVOTOJO" numeris,deko - 
ruotas Tautine Trispalve, buvo išleistas rekordiniu 14.000 tiražu. 
Tai skaičius"kuriuo normaliais,Nepriklausomybės laikais galėdavo 
pasidžiaugti toli gražu ne kiekvienas lietuviškas periodinis leidi
nys 1

Iš viso, LKS Vyriausioji Vadovybė, trumpiau nei per tris metus, 
nuo pirmųjų spausdintų leidinių išleidimo pradžios ligi antrosios 
bolševikų okupacijos užgriuvimo,- išleido per 225.000 egzempįiorių_ 
spausdintų leidinių, daugiausia "LAISVĖS KOVOTO JO,''--ir "APŽVALGOS", 
Šie, normaliomis žurnalistinėmis sąlygomis žiūrint, kuklūs ir skur
dūs puslapėliai, - buvo betgi kupini lietuviškos patriotinės ugnies, 
ryžto ir valios, kurie uždegdavo ir įkvėpdavo, skatindavo ir stip - 
rindavo lietuvių tautos rezistencine kovą prieš okupantą nemažiau,į 
o gal ir daugiau negu kadaise panašūs lietuviški leidinėliai knyg - 
nėšių atgabenti iš Prūsų, kėlę lietuvių . giminės tautinį susiprati - 
mą prieš rusiškų carų imperijos- leteną.
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Apygardą leidiniai.
Šalia Vyr. Vadovybės spaudos skyriaus, aktyvus informacinis 

bei propagandinis darbas buvo vedamas ir apygardose.
LKS Vilniaus apygardos vadovybė 1944 m. pradžioje pradėjo 

leisti spausdintą laikraštį, vardu 'LAISVAS ŽODIS”.Šio slaptojo 
laikraščio spausdinimas vyko... viešose Vilniaus spaustuvėse. Ta
čiau šitokios rizikingos sąlygos neleido laikraščiui išeiti pakan
kamai dideliu tiražu. Vis dėlto ''LAISVO ŽODŽIO” 1 ir 2 numeris iš
ėjo po 4.000 egzempliorių.

Taip pat Vilniaus apygardos vadovybė 1943 m. antroje pusėje 
ir per 1943 metus dar leido rotatorines 'APŽVALGAS”,kurių numera
cija, kad būtų galima atskirti nuo Vyr.Vadovybės leidinių prasidė
jo nuo 100 nr. ir toliau. Tokių ''APŽVALGŲ” Vilniuje buvo išleista 
apie 40 numerių su bendru 30.000 tiražu.

Šiaulių apygarda, šalia smulkesnių informacinių bei propagan
dinių leidinėlių, 1944 metų pavasarį, po to,kai po didžiųjų areštų 
Vyriausioje Vadovybėje ir kitokių paaštrėjusių Gestapo teroro veiks
mų LKS kauniškės spaustuvės pateko į pavojų ir nebebuvo galima sku
biai išleisti Sąjungos organo, atėjo į talką ir išleido du toles - 
nius "LAISVĖS KOVOTOJO” numerius. Sis žygis, po to, kai okupantas 
manėsi užgniaužęs laisvės kovotojų pulsą, buvo puikus atsakymas į 
terorą ir drauge išsklaidymas visokių Gestapo iliuzijų, jog atkak
lią Lietuvos rezistencijos bangą bebūtų galima smurtu sulaikyti.

Be to, Suvalkų Kalvarijoje, Ukmergės, Tauragės ir kai kur ki
tose Rytų Lietuvos apskrityse bei apylinkėse buvo leidžiami vieti - 
niai LKS biuleteniai, kurių tiražas, kaip minėjome, šiuo metu neįma
nomas tiksliai nustatyti.
Okupanto persekiojimai ir įtūžimas.

Nuolant gyvėjant rezistenciniam sąjūdžiui, iš kitos pusės taip 
pat nuolat stiprėjo ir augo rudosios okupacijos pastangos palaužti 
lietuvių tautos atsparumą. Vokiečių okupacinę administraciją ir po
liciją Lietuvoje ypatingai jaudino ir erzino slaptosios rezistenci
nės spaudos buvimo faktas.0 tos spaudos ilgainiui vis daugiau pradė
jo rastis, nes įvairius laikraštėlius bei nroklomacijas pradėjo leis
ti ir kiti sambūriai, gi ypač politiniam gyvenimui atgimdytos maždaug 
visos senosios Lietuvos politinės partijos.To rezistencinio sąjūdžio 
laikraščiai ir atsišaukimai,paverčia niekais visas okupacinės admi
nistracijos pastangas /dėl pyliavų, dėl 'įsijungimo į karo ūkį”,dėl 
"savanorių" stojimo į transporto tarnyba, darbus Vokietijoje,ypač 
dėl visos eilės’ Lietuvos generalbezirko" komisarų raginimų ir įsaky
mų stoti "savanoriais" į vokiečių kariuomenę ar į SS dalinius bei kai 
kurių lietuviškų šiaudadūšių pataikavimo šiems raginimams ir t.t./ - 
visa tai be galo pykino ir kėlė tikra okupanto įtūžimą prieš slapta- 
Ją lietuvišką spaudą. /Bus dauglau/
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ORGANIZACINIAI LRS REIKALAI.

VYRIAUSIOJO KOMITETO IR KRAŠTŲ KOMITETŲ SUDARYMAS.

1951 m. lapkričio mėn. 28 d. Lietuviu Rezistencinės Santarvės 
Amerikos ir Europos Kraštp. Organizaciniai. Komitetai, remdamiesi LRS 
Laikinojo Statuto 33 paragrafu, sutarė ir nutarė pakviesti Vyriau - 
siąjį Komitetą, kuris vadovautu visai LRS veiklai ir derintu Kraš - 
tp. Komitetu darbą.

Lietuviu Rezistencinės Santarvės Vyriausias Komitetas pakvies
tas šios sudėties:

S.Kuzminskas
J. Vėbra
S.Žymantąs 
S.Mackevičius 
F.Neveravičius 
L.Bičiūnaitė 
B.Bieliukas
K. Drunga 
J.Masiulis 
B.Raila
H. Žemelis.

- pirmininkas,
- vice-pirmininkas,
- vice-pirmininkas,
- sekretorius Amerikos reikalams,
- sekretorius Europos reikalams,

- nariai.

Šios sudėties LRS Vyriausias Komitetas pradėjo eiti pareigas 
1951 m. gruodžio mėn. 1 d.

Vyriausias Komitetas eis savo pareigas ligi bus įvykdyti Laik. 
Statuto numatyti valdompjp organu rinkimai.

ryšium su Vyriausiojo Komiteto sudarymu Kraštp Komitetu asme
ninė sudėtis pakeičiama šiaip:

1. Europos Krašto Komitetas:
T.Vidugiris - pirmininkas,
V.Strimas - sekretorius,
J.Benderius 
P.Gėdžius - nariai.
Z.Zubrys

2. Amerikos Krašto Komitetas:
/Sudėtis ir pareigomis pasiskirstymas bus paskelbtas kitame 

’’SANTARVĖS" numeryje./
Naujos sudėties Kraštp. Komitetai pradeda eiti savo pareigas 

1952 m. kovo mėn. 1 d.
IŠ LRS-vės PADALINIŲ VEIKLOS.

NEW YORK /JAV/ - New Yorke jau kuris metas veikia du LRS padaliniai. 
Pereitais metais buvo sušaukti steigiamieji susirinkimai ir išrink-
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ti valdomieji organai.
BRADFORD /D.Brit./ - Pereitu mėty, rugsėjo mėn. 29 d, LRS Bradfordo 
Apygardos Patikėtinio V. Čapo iniciatyva Įvyko LRS Bradfordo Apygar
dos nariy susirinkimas. LRS pirmininkas S.Kuzminskas skaitė paskai
tą: ''LRS ir jos uždaviniai". Po paskaitos Įvyko diskusijos .Susirin- 
kusiyjy susidomėjimas krypo į. klausimą,kaip LRS vertina Lietuvos 
laisvinimo darbą tremtyje, ir kiek šis darbas atitinka Krašto dya - 
šią bei reikalavimus.
DERBY-/D.Brit./ - Pereity mėty spaliy mėn. 14 d. LRS vietinio pada
linio buvo surengta paskaita: "LR$ ir jos uždaviniai', kuria skaitė 
LRS pirmininkas.
MANCHESTER /D.Brit./ - Pereity mėty lapkričio mėn. 3 d, LRS Manches- 
terio Apygardos Patikėtinio J. Štaro kviestas, LRS pirmininkas skai
tė pranešimą tema: "Lietuvos laisvinimo reikalai Liet.Dipl. Šefo ir 
VLIK-o pasitarimy šviesoje'.

Lapkričio 4 d. Įvyko LRS Manchester!© apygardos veikėjy susi
rinkimas. Susirinkimo metu buvo smulkiai išsiaiškinta LRS-vės veik
los ir einamais politiniais klausimais. Susirinkusiyjy buvo kelia - 
mi VLIK’o reformos ir Tautos Fondo lėšy naudojimo kontrolės klausi
mai .
LOS ANGELES,Calif./JAV/ - Vienas pirmyjy LRS skyriy Amerikoje forma
liai buvo Įsteigtas 1951 m. kovo mėn. 3 d. Los Angeles mieste, toli
miausioje vakarinėje Amerikos kontinento nusėje. Skyrius nematė rei
kalo pergreit eiti Į viešumą ar maišytis gausiy vietos lietuviy or - 
ganizacijy veikloje. Jis buvo susirūpinęs pirmiau tarpusavyje susi - 
cementuoti ir Į savo eiles pritraukti vertingiausias asmenybes.Antra 
vertus, vietos lietuviy kolonija yra,palyginti, labai maža, ir čia 
skyrius niekad negali tikėtis būti labai gausus. Skyrius tačiau ga - 
Ii didžiuotis, kad jis vienintelis savo nariy tarpe turi Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarą, prof. Mykolą Biržišką, LRS garbės 
nari •** Los Angeles skyrius yra taipgi bene vienintelis Amerikoje,kurie 
nariy tarpe veikliai reiškiasi ir netremtiniai.

Per savo trumpą gyvavimo laiką skyrius yra turėjęs kelis susi
rinkimus, kuriuose svarstė ir pasisakė dėl visos eilės klaus imy, susi- 
jusiy su LRS ir jai artimomis rezistencijos aktualijomis. Turėdamas 
savo tarpe laikraštininky, skyrius yra aktyviai dėjęsis prie LRS spa? 
dos akcijos Amerikos ir kitu krašty lietuviškoje spaudoje.

Beveik visi skyriaus nariai pirmininky,valdybų ar koraisijy na 
riy pareigose aktyviai dirba vietos Balfo, Tarybos,Tremtiniy Draugi 
jos ir kt. politiniy bei kultūriniy organizacijy padaliniuose.

Nuo Įsisteigimo dienos skyriui pirmininkauti išrinktas žurna - 
lists s^Bronys Raila.

Šiais metais skyrius yra užsimojęs išplėsti savo veikla Į plo
tį ir dar aktyviau prisidėti prie LRS informaciniy bei spaudos uždą-
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vinią vykdymo, vadinasi, srityje, kur jo nariai gali atlikti savo pa
reigas, nors ir gyvendami taip atokiai nuo visą lietuviškąją centru.

LRS -’Ramiojo Vandenyno" skyriui yra didžiausia šventė patirti, 
kaip kuriasi ir tvirtėja kiti bendraminčią skyriai didžiuosiuose Ame
rikos lietuvią centruose, Anglijos salose, Paryžiuje ar Argentinoje, 

Sveikiname juos visus per šio biuletenio puslapius.
NOTTINGHAM /D.Brit./ - Pereitą mėty lapkričio 17 d. įvyko vietinio 
LRS skyriaus narią susirinkimas. Buvo svarstyta LRS veikla ir jos ar
timiausi uždaviniai.

Susirinkusieji išreiškė pageidavimą,kad LRS, be savo tiesiogi
nio darbo, susirūpintą taipgi daugiau ir Lietuvos laisvinimo reika - 
lais tremtyje. Susirinkimas išrinko naują skyriaus'valdybą,kurios pir
mininku išrinktas savanoris-kūrėjas J. Kazlauskas.

Lapkričio mėn. 24 d. DBLS skyriaus surengtame Kariuomenės Šven
tės minėjime pulk.ltn. V.Strimas skaitė paskaitą, apžvelgdamas joje 
svarbiausius Lietuvos Kariuomenės istorijos ętapus. Baigdamas paskai
tą, prelegentas iškėlė mintį, kad tremtyje karys sėkmingai gali pri - 
sidėti prie kovos dėl- Tautos laisvės, stodamas į LRS eiles.
COVENTRY /D.Brit,/ - Pereitą metą lapkričio mėn. 24 d. LRS Europos 
Reikalams Sekretorius F. Neveravičius, skaitęs paskaitą Kariuomenės 
Šventės proga DBLS vietinio skyriaus surengtame minėjime, lapkričio 
25 d. tarėsi su vietinio LRS padalinio veikėjais organizaciniais ir 
aktualiais politiniais klausimais.
BRADFORD /D.Brit./ - Pereitą metą gruodžio mėn'. 1 d. vietinis LRS sky
rius buvo surengęs Kariuomenės Šventės minėjimą. Paskaitą skaitė pulk, 
Itn. V. Strimas. Gilą įspūdį susirinkusiems paliko savanorio-kurėjo 
pulk. T. Vidugirio kalba su prisiminimais iš ilgametės jo tarnybos Lie
tuvos Kariuomenėje. Kalbėtojas iškėlė daug įdomi# faktą iš Lietuvos 
okupaciją laiką. v .Minėjime dalyvavo LRS nariai ir svečiai. - ■'

S.m. sausio mėn.12 d. įvyko vietinio LRS skyriaus narią susirin
kimas. įvadinę kalba pasakė LRS Bradfordo Aoygardgs patikėtinis V.Ča - 
pas, komentuodamas svarbiausias viešojo LRS pareiškimo mintis bei- ei - 
namuosius politinius klausimus. Aptaręs eilę politiniu ir organizaci- 
nią klausimą, susirinkimas išrinko skyriaus valdybą šios sudėties: F, 
Adomonis - pirmininkas, V.Čapienė - sekretorius, V.Strimas ir J,Vili
mas - nariai.
ROCHESTER /JAV_ - Š.m. sausio mėn. 6 d.į čia įsisteigė naujas LRS sky
rius. Susirinkusieji išklausė H. Žemelio pranešimąpasirašė’įstojimo 
aktą. Skyriaus pirmininku išrinktas pulk. Pr.Saladzius, jo pavaduoto
ju J.Pupininkas. Skyrius numato plėsti savo veiklą ir priimti naują 
narią. PritaranČią LRS idėjai čia yra nemaža. Susirinkime buvo nuodug
niai apsvarstyta vidaus politinė padėtis, lėšą telkimo būdai ir ALT'o 
veikla. Buvo konstatuotas faktas, kad nenormalią santykią tarp Dipl. 
Tarnybos ir VLIK’o buvimas skaldomai veikia visuomenę. Griežtai pasi-
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sakyta prieš vienos partijos dominavimą.
Susirinkimas pasiuntė sveikiliimą visai Diplomatinei Tarnybai 

per Lietuvos Diplomatijos Šefą ir LRS Vyriausiojo Komiteto pirminin
kui S. Kuzminskui.
MANCHESTER /D.Brit./ - Š.m. sausio mėn. 13 d. įvyko vietinio LRS sky
riaus susirinkimas,kuriame buvo išrinkta nauja skyriaus valdyba šios 
sudėties: J.Žemaitis - pirmininkas, J.Benderius - sekretorius,G.Glat- 
kauskas - kasininkas.

S.m. sausio mėn. 27 d. įvyko LRS Manchesterio Apygardos narip 
susirinkimas. Europos Reikalams Sekretorius F.Neveravičius padarė 
platy. pranešimą, apžvelgdamas tarptautine situaciją,lietuviy politi
nio gyvenimo tremtyje būklę ir organizacinius reikalus.

Kelias valandas trukusiame susirinkime eilė kalbėtoją. /T,Vidu
giris, J.Benderius, D.Banaitis, Dainauskas ir kt./ iškėlė daug pozi
tyviu minčiy bei konkrečiai pasiūlymu lygiai politiniais, lygiai tie
sioginio LRS darbo bei organizaciniais klausimais.

Susirinkimas vieningai pasisakė už visy užsienio lietuvišky jė- 
gy pajungimą ir konsolidaciją, vienintelį tinkamą kelią įžiūrėdamas 
plačioje ir pagrindinėje Lietuvos laisvinimo organizacijos reformoje, 
kuri įgalintu nenutraukiamą politinio organo darbą ir kuri užkirstu 
kelią bet kurios vienos politinės partijos ar grupės dominacijai ?r 
dominacijos siekimui Lietuvos laisvinimo darbe.

Plačiai ir konstruktyviai pasisakęs kai kuriais organizaciniais 
LRS klausimais ir išryškinės bei Įsakmiai pabrėžęs atskiro LRS nario 
uždavinius bei pareigas, susirinkimas aptarė lėšy tiesioginiam LRS • 
darbui telkimo klausimą, pasisakydamas už apsidėjima tam tikru nuo - 
latiniu mokesčiu.

Nutarta LRS Manchesterio Apygardos vardu Vasario lr d. proga 
pasiusti sveikinimus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams 
prof. M. Biržiškai, prof. J.Kaminskui ir prel. Šauliui.

LRS Informacijos Biuras priverstas pastebėti,jog, nežiūrint, 
kad per Europos Reikalams Sekretoriatą buvo kreiptasi į visus LRS 
padalinius,prašant atsiysti pranešimus ir korespondencijas iš savo 
veiklos, daugumas padaliniu tokiy pranešimy nėra atsiuntė.

Informacijos Biuras įsakmiai prašo visus LRS padalinius tuč 
tuojau slysti pranešimus ar korespondencijas Europos Reikalams Sek
retoriato adresu, įvykus svarbesniam susirinkimui, vald. organy per
rinkimui, surengtai paskaitai ar kt,

NUOMONĖS.
PARTIJOS.

Dėl ‘Partijos šiapus ir anapus geležinės uždangos” 'S/NTARV-S'1
2 Nr. Tikrai gražios mintys ir sveikintini tie žmonės,kurie atsklei-
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džia partijų daromas klaidas šių dienp kovos fronte už Lietuvos lais
ve. Tebūnie leista ir ras n išreikšti keletą minčių del tp neleis tp par
tiją. Aš pilnai tikiu,kad Lietuvoj gyveną žmonės nežino jokip parti - 
jp /išskyrus komunistp/. Jp. tikslas ir idealas - Lietuvos laisvė.Ne
noriu mesti kaltę partijp steigėjams čia tremtyje, bet išvada pati 
rodo, jog steigiant tremtyje įvairias partijas, jiems terūpėjo kaip 
galimai daugiau gauti vietp VLIICe. 0 Lietuvos reikalai buvo^antra- 
eiliu dalyku. Bet,būtp įdomu, jei kas galėtp pasakyti, kiek šios par
tijos iš tikrpjp. turi narip? Galima tvirtinti,kad visai mažas procen
tas, kurie žino tp partijp ideologinius siekius.

Lietuviui tremtiniui esančiam Sibiro taigose ar čia Vakarp pa - 
šaulyje nerūpi partijos ir jis iš viso nenori jp žinoti. Jam rupi lie- 
tuvip kova dėl Lietuvos laisvės. Ir jis savo kovos ryžtą mielai padi
dintu, jei šip partijp vardas būtp mažiau minimas musp lietuvip bend
ruomenės spaudoje.

Ne^laikas dabar verbuoti partijp narius, nelaikąs atstovauti 
partijas valdomuose organuose. Kuomet yra šaukiama totalinė tautos 
kova už savo tėvp žemę, už tą žemę, kur per amžius lietuvis kovojo 
ir už kurią dabar taurūs Lietuvos dukros ir sūnūs kovoja, nežinodami 
jokip partinip skirtump.Jie turi idealą - Lietuvos laisvę. Todėl ir 
mus įpareigoja šios žemės kovotojp sudėtos aukos už laisvę palikti 
visas rietenas ir jungtis kuo skubiausiai vienam bendram frontui,va
dovaujant teisėtiems Nepriklausomos Lietuvos atstovams.

Gal kam kiltp abejojimas, kad be partijp būtp nedemokratiška.Ma
lonus tautieti, žinok jog mes neturime valstybinės valdomos formos, 
Mes esame fronto kariai, laikinai stovį užfrontėje, bet kiekvienu mo
mentu galime būti pašaukti papildyti žuvusiu didvyrip eiles.

0 partijos galės vėl atgyti, kai bus laisva Lietuva, kai rink
sime Lietuvos valstybės valdomuosius organus.

Dar karta noriu priminti čia tremtyje atsiradusiom partijom,kad 
jos neskaudintp jau taip skaudančias partizanp širdis savo pasiskyri- 
mais valdyti Lietuvos valstybę.Bet kuo skubiausiai,kol dar turime Ir15- 
vo laiko, kad sudarytp vieną bendrą ir stiprią kovos jėgą už savo tė- 
VŲ žeiu?’ ’ J. K e 1 m a s.

/Šiame straipsnelyje išdėstytos mintys apie politinip parti-jp 
reikšmę bei veikimą tremties sąlygomis neatvaizduoja LRS bei 
"SANTARVĖS'' Redakcijos pažiūrp tuo klausimu .Jos,betgi,yra cha
rakteringos plačipjp masip galvojimui bei nuotaikoms.-Redakcija/

"NUOMONIŲ" skyriuje spausdinami rašiniai nebūtinai atitinka LRS pažiū
ras į juose keliamus klausimus,"SANTARVĖ" nevengs "NUOMONIŲ" skyriuje 
spausdinti rašinius,nukreiptus net prieš jos pačios vedamą liniją,jei
gu jie bus parašyti kultūringos diskusijos rėmuose.Anonyminiai raši - 
niai nebus spausdinami.Rašant būtina patiekti tikrąją rašančiojo pavar
dę bei adresą,kurie bus laikomi paslaptyje,jeigu rašinip autoriai to 
pageidaus. „ , . . . „■ Redakcija.
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