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

TAM TIKRAS "SANTARVĖS : 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 NEMARIŲ GAUNAMUS "SANTARVĖS” EGZ. 
KLAUSIMAS PALIEKAMAS GAVĖJŲ NUOŽIŪRAI. PRITARTĄ LRS-vės 
IDĖJOMIS BEI VEIKLAI IR NORI UŽ GAUNAMĄ 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.
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"SANTARVĖS ■' S Nr. buvo pranešta, kad okupantai sunaikino 
Nežinomojo Kareivio Kapą ir nugriovė Laisvės Itatulą Kaune.

Dedame tam barberiškamavęiksmui skirtą eilėraštį, atspaus
dintą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Piety Lietuvos Srities parti - 
zany pogrindžio laikraštyje "PARTIZANAS" Nr.6/20/, 1951.VII.20 d.

.. .... • i ■ ■
, ■ ■ . . • . ■ h i•. i

Vijoklis. r'' .....

N E N U V E

Jūs Laisvės Statulą nugriovėt,
Nes išsigandot jos!
Gal manot,kad daugiau Lietuvis
Būt laisvas nesvajos?

Tai ne! Suklydot,prakeiktie ji...
Ne tokia mūs tauta!
Ne amžiams jūs pas mus atėjot, 
Nemirus laisvė ta!

Nepardavėm mes jums Tėvynės
Ir nežadam parduot!
Prisiekia mūšy širdys grynos
Jai viską atiduot!

Nežinomo Kareivio Kapą
Išardėt, prakeikti!
Už šalį, kur šventa mums tapo, 
Išėjome kiti.

I K S I T !

Ardykit akmenis paminklo - 
Aukščiau dar kerštas augs, . 
Ramybės, kol mūs rankoj ginklas, 
Maskoliau, nė nelauk!

Mes neužmiršim savo žodžio, 
Plėšikai, prakeikti!
Balti žaibai padangę skrodžia, 
Zs. ibai tie jums skirti! .....

- .ų r ž .t f 7 £ £
Negrįšit atgalios jau, rusai, 
Prie Volgos drumzlinos;
Vaikai neatsimins gal jūsy, 
Nė kapo nežinos.

0 mes kapus gėlėm kaišysim
Ir neužmiršim jy, 
Kuriy vardai čia įrašyti 
Ištryškusiu krauju.

Tie aštuonioliktaisiais ėjo, Paminklas Laisvės nesugriautas,
Kad būty Lietuva, Jis tuoj pakils aukštai!
0 partizanai prižadėjo, Statys jį visos laisvos tautos,
Kad ji bus vėl gyva! Visi laisvi kraštai.

Tad nebandykit, pavergėjai, 
Palaužt darbais piktais - 
Nuo mariy dvelkia laisvės vėjai,

. Ir jums mirtis ateis! ''1
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------------------------------------------------ 2 ------------------------------------------------

MES ir JIE-

Neretai lietuviškame ir politiniame gyvenime tremtyje tenka iš
girsti sakant: !,Mes darysime taip... mes suorganizuosime... mes nusta
tysime ... ".

Tektp tokiais posakiais ir pasiryžimu tą ar kitką atlikti tik - 
tai džiaugtis, jeigu jie liestp vien tremties gyvenimą ir tiesiogius 
tremties uždavinius bendrame darbe dėl Lietuvos. Tačiau neretai tais 
posakiais apsprendžiami kaip tik tokie Tautos reikalp aspektai,kurip 
sprendimas toli gražu išeina iš politinės emigracijos galios ribp.Tu
rime čia galvoje tuos reikalus ir tuos klausimus,kurie yra susiję su 
dabartiniu Tautos gyvenimu ir su Laisvos Lietuvos atkūrimu ateityje.

Panašūs atskiru veikėjp, politlnip grupip ar lietuviškp organi
zed jp tremtyje pasisakymai sudaro aiškp įrodymą,jog emigracinis gal
vojimas yra giliai įsišaknijęs tremties psichikoje ir įspaudas joje 
tam tikra prasme liguistą antspaudą. Susidaro įspūdis, jog atskilusi 
nuo Tautos tremtis baigia pamiršti esanti tik mažutė, gyvenanti ypatin
gose sąlygose ir turinti labai aprėžtus,nors bendrame darbe pakanka - 
mai svarbius, uždavinius, Tautos dalelė, ir tariasi esanti tauta pati 
savyje, galinti spręsti ir įvykdyti likiminius Tautos reikalus.

Šitoji iliuzija ar, teisingiau išreiškus, emocijp ir nerealaus 
protavimo sukelta fikcija atvedė prie operavimo įvardžiu MES, jei di
džiąja raide ir nerašomu, tai tikrai tokiu esant jaučiamu.

Ir štai, tuo MES operuodama, mūsp tremtis vis labiau ir labiau 
tolsta nuo realybės ir vis labiau užmiršta,kad, be mūsp, yra dar JIE, 
rašytini tikromis, o ne iliuzoriškomis didžiosiomis raidėmis, nes JIE 
yra Tėvynėje ir JIE yra pati Tauta.

Pamiršdama tai, tremtis vis labiau ima gyventi fikcija, esą tik 
joje, sudarančioje tris ar kiek procentp visos Tautos, glūdi’Lie
tuvos tautinis ir valstybinis potencialas”.

Dažnai pamiršdama pačios Tautos faktiškąją egzistenciją ir te - 
kalbėdama apie ją ir jos reikalus išpūstomis patriotinėmis frazėmis, 
be realaus ir praktiško jose turinio, kur ji begalėtp atminti,kad ji 
nėra vien', a lėlė ir tikroji mūsp. Tautos tremtis. Kur beįstengtp atmin
ti, kad be jos,palyginti patogiai, neretai ištaigingai, o jau neabejo
tinai saugiai laisvame pasaulyje gyvenančios ’’tremties”, yra skaičiu
mi ją pranešanti tikroji TREMTIS Sibire ir kituose sovietinio tautp 
kalėjimo plotuose.

^Nugrimzdę emigracinio tvaiko rūke, nesusidarę ir nesutarė bend- 
rp aiškip gairip, kuriomis galėtume pro tuos rūkus eiti į vieną rūpi
mą tikslą - pagalbą savo Tautai - mes skeryčiojamės ir.besiskeryčio- 
dami migloje, užgauname vienas kitą grabaliojančiomis patamsėję ranko
mis ii’ pradedame tąsyk savo tarpe muštis.

Siauro protavimo, emocijp ir asmeninip ambicijp vedami,mes vis 
labiau ir labiau Unkštam prie egocentrinio galvojimo ir veikimo. 1
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Praskleiskim,betgi, paliegusios mūšy egzistencijos ir nesveiki; 
tarpusavio santykiu sukeltą rūką, kuris mus skiria nuo JŲ, ir kiek 
aiškesniu žvilgsniu pažvelkim į JUOS, į pačią Tautą savame Krašte.

Lietuviu Rezistencinė Santarvė turi pakankamai realip. duomenį; 
nupiešti tikrąjį JŲ, atsieit, pačios Tautos Tėvynėje veidą.

Pirmutinis ir svarbiausias to paveikslo bruožas yra faktas,jog, 
nors bolševikinis okupantas naikino ir tebenaikina mūšy, tautą fiziš
kai, ūkiškai ir, svarbiausia, dvasiškai, šiandien Lietuvoje kompak - 
tiškai tebegyvena Lietuviu Tauta ir tik joje -glūdi ir gali glūdėti 
tikrasis tautinis bei valstybinis potencialas.

Kartais atrodo,kad gal net sąmoningai kai kurios politinės gru
pės Vakaruose ir kai kurie veiksniai dramatizuoja mūši; Tautos biolo
ginius nuostolius.Mūsų spaudos informacijos toje srityje nevisuomet 
būna atsakingos ir pakankamai pagrįstos. Visa tai galėjo sukelti ir 
iš dalies yra sukėlę tremtyje savotišką psichozę, pasireiškiančią 
dramatišku klausimu, ar beliks Lietuvoje lietuviu, laisvės valandai 
išmušus? 0 jau kiekvienu atveju sukėlė įsitikinimą, esą JIE ten ne
išgali nei galvoti, nei spręsti, nei,valandai išmušus, neįstengs bū
ti savo likimo viešpačiais. Apakę egocentrizme arba sąmoningai sie
kią sudaryti savo tezip gyvendinimui patogią platformą tremties ma
sėse, ar MES tą natūralu Tautos likimu susirūpinimą nekreipiame į 
tariamai vienintelę išvadą: "MES, tremtis,pasitraukę į Laisvus Vaka
rus, tegalime išlaikyti "lietuvii; tautos potencialą '? Atsieit, MES, 
tremtis, esame ''tautos druska'. Tautai nykstant,MES liekame pati 
Tauta.

Niekas negali būti pranašu ir niekas negali pasakyti,kokioje 
būklėje bus Lietuviu Tauta, išlaisvinimui atėjus. Išeinant iš realiu, 
betgi, premisą, tenka pasakyti tiek: tautą sunaikinti galima dviem 
būdais. Vienas jp. - biologinis tautos išnaikinimas, kitas - tautos 
dvasios išnuodijimas ir supūdymas. Biologiškai tautą sunaikinti,nors 
ir vartojant preciziškiausias bei žiauriausias bolševikines priemones, 
nėra šiame amžiuje lengvas uždavinys. Antrasis būdas reikalauja ne 
vienos kartos gyvenimo, taigi - plačip. laiko rėnrp.

Kiekvienu atveju, pasirėmę faktp duomenimis, ne emocionaliai ir 
ne su kokiu savanaudišku tiksleliu klausimą svarstydami,turime laiky
tis realaus fakto, kad šiandien Lietuviu Tauta yra, vargsta ir kovoja 
savame Krašte - Lietuvoje. Ji ten yra. Taigi tik iš to fakto tegalime 
ir teturime šiandien vesti visus savo protavimus bei sprendimus, tik 
tąja baze grįsti bet kuriuos savo veiksmus.

Antrasis kalbamojo paveikslo bruožas yra tai, apie ką MES bemaž 
visai negalvojame. Tai antrasis faktas, būtent tas, kad gyvenimas ne
stovi vietoje,kad Lietuviu Tauta, nors ir sunkiausiomis sąlygomis gy
vendama savame Krašte, visgi gyvena ir visuomeninėje, socialinėje,po
litinėje bei kinėje struktūroje patiria didžiuliu pasikėitimp.

Tačiau MES, iš savojo Krašto išplėšti, nuo jo atskirti,patys 
savyje ir savo praeityje užsidarę, to nematom, o dažniausia sąmonin-
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gai nenorime to matyti ir reikiamai įvertinti. Įsižiūrėję į praeitį, 
neįstengdami pažvelgti realybei Į veidą, tariame Tautą esant nepasi
keitusią, su tomis pačiomis problemomis ir tąja pačia ideologine ar 
politine difeię-nciacija, su tokia pat visuomenine struktūra, kokią 
ją esame palikę_prieš didžiuosius Įvykius.

Didelis MUSŲ nusikaltimas, kad to suprasti nenorime,kad nenori
me Įsisąmoninti,jog,laisvei išaušus,Tauta turės spręsti visą eile nau
jai, pasikeitusiu sąlygp. išugdytu problemą,kurias spręsti ir išspręsti 
tegalės ji pati, o MES nebent galėsime Jai kiek padėti.

Noromis nenoromis prisimena tarytum nayvus vieno stambaus emi
gracinio mūšy. veikėjo klausimas: 'ar esama dabar Lietuvoje politiniu 
asmenybių, kurios, laikui ir reikalui atėjus, galėtu vadovauti krašto 
politiniam gyvenimui?”

Toks klausimas apsprendžia patį klausėją ir yra charakteringas 
emigracinio sustingusio,nuo realybės atitrukusio, galvojimo pavyzdys.

Realybė yra toji, jog tokie ir taip galvoją emigraciniai veikė
jai skaudžiai apsirinka manydami,jog jiems iš Krašto pasitraukus,jiems 
nebeveikiant jo politinio gyvenimo, gyvenimas ir mintijimas okupuota
me Krašte yra sustojęs, sustingęs ir sukalkėjęs,kaip yra sustingusios 
ir sukalkėjusios jp pačip. galvojimo kategorijos.

Realiais duomenimis remiantis, galima su visišku Įsitikinimu 
tvirtinti,kad Krašte esama pakankamai politiniu asmenybių ir priaugan
čiu naujp,kurios, laikui ir reikalui atėjus, galės ne tik veikti po
litinį Krašto gyve-nimą, bet ir vadovauti bei tvarkyti Krašto atsta
tymą. Reikia įsisąmoninti tai, kad, nors ir sunkiausiomis okupacijos 
sąlygomis, TEN auga, bręsta ir grūdinasi naujos politinės asmenybės. 
Ir neleistina nuvertinti faktą,kad tos naujos asmenybės yra ir spren
džiamuoju momentu bus pranašesnės už MUS,už patentuotąsias praeities 
politines asmenybes, nes jos bus išaugusios iš realiu Tautos gyveni
mo sąlygp, iš kovos pačiame Krašte, ir įstengs realiai spręsti visas 
Tautos spręstinas problemas.

Apmiręs MUSŲ praeities bagažas, iliuzoriškas ir nutolęs nuo 
Tautos realybės daugelio tremtyje esančip ’’politinip. asmenybių" gal
vojimas praktiškai yra atvedęs prie visp žinomp politinio emigraci - 
nio gyvenimo blogybip. Jis yra atvedęs prie tarpusavio politinės ko
vos, užmirštant,kad vienas tėra priešas, su kuriuo šiandien mums rei
kia kovoti, - komunizmas -, atvedęs prie tremties visuomenės susiskal
dymo, silpninančio bendro tikslo siekimą,ir pagaliau išugdęs nerea
lius '’valdžios” troškimus bei siekimus,kurie savo ruožtu atvedė prie 
žaisliniu "seimp” bei "vyriausybip” funkcijp,partiniu paritetp ir kt.

Šviesiomis akimis pažvelgę Į Tautos veidą, pamatysime,jog visi 
tie ’’partiniai paritetai’’, visos senosios partijos ir jp programos 
Krašte yra seniai mirę dalykai. Pamatysime,kad ten kuriasi pagrindai 
naujai politinei ir ideologinei diferenciacijai,kuri neturi nieko 
bendro su praeitimi. Pamatysime,kad visi MUSŲ ’’ideologiniai'1 ir ’pro
graminiai” ginčai yra absoliučiai neprasmingi.Pamatysime pagaliau,
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kad lietuviškoji "žemės druska" tai ne MES, o Tauta namie, nes ji, 
kad ir pavergta, tebėra gyva ir,nors ir giliai širdyje,bet kuria NAU
JA, o MES, kaip bangp į kranto smėlį, išmestos kriaukšlės, džiūstam, 
nykstam ir tautinės sąmonės likučiais laikomės įsikibė mirusios PRA
EITIES.,

Atitrūkę nuo realybės, pamiršę kovos sąlygas ir apsvaiginti sa
vo sukurtomis fikcijomis, MES manome,kad kalėjime uždaryta Tauta nie
ko nežino, nesiorientuoja, neįstengia blaiviai įvertinti pasaulio oo
litinės ir savos situacijos, kad ji pavirtusi pusiau sąmoninga, vien 
teroro stumdoma mase,kurią "apšviesti”,kuriai "vadovauti", kurią'Ves
ti” turime MES.

Tai dar viena MUSŲ sukurtoji fikcija.
Realybė gi yra ši: kad ir sunkiausiomis svetimos ir žiaurios 

priespaudos sąlygomis,kad ir smaugiamos nematyto istorijoje teroro, 
musp Krašto potencialės jėgos atviromis ir blaiviomis akimis sugeba 
žiūrėti į įvykius. Jos yra orientuotos, jos žino nemažiau už MUS ir 
dažnai galvoja ir sprendžia kur kas realiau ir sveikiau,negu MES,ku
rie vis dažniau ir sunkiau sergam savo pačip sukurtp fikcijp liga.

Ir taip kurdami iliuzijas, MES vis teistam nuo JŲ ir nebesu - 
prantam JŲ.

Kokia,tad, iš to peršasi išvada? Atrodo, vienintelė ši •.trem
čiai reikia mesti į šalį visas fikcijas, jai reikia vieningai nusi
purtyti apmirimu ir pradėti eiti realip vertybių keliu. Jai reikia 
įsisąmoninti,kad ji tėra tremtis, bet ne Tauta, kad ji niekad ir 
jokiomis sąlygomis negalės atstovauti Tautos.

Tremties uždaviniai suvestini į tris pagrindinius momentus: 
galimumu ribose pagalba Kraštui išsilaikyti, nebandant jam vadovau
ti ir nekurstant jo veiksmais,kurie galėtp atvesti prie nereikalin- 
gp aukp ir dar didesnip persėklojimp, Laisvojo Pasaulio opinijos 
veikimas ir lietuvybės bei lietuviškos dvasios savyje išlaikymas. 
/ Visa kita atliks pati Tauta.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE.

/Naudojant spaudai,nurodyti šaltinį: "SANTARVĖ”/

ŽEMĖS ŪKIS

"SANTARVĖS" 3 Nr.buvo trumpai paliesta žemės ūkio padėtis Lie
tuvoje.Buvo pastebėta,kad kolektyvizaciją tenka laikyti nepavykus.Aps 
kritai paėmus,tokia buvo situacija 1949-50 metais.Tačiau 1951 m. pade 
tis stabilizavosi.Tam sudėtingam klausimui geriau suprasti ir jį pla
čiau nušviesti dabar "SANTARVĖ” pateikia platesnę žemės ūkio kolekty
vizacijos proceso analizę,stabilizacijos priežastis ir esamą būkle.
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Lietuvos ekonnm’j.tijT^ p* cs aktualiausias ir pagrindi-
kraštas aSr priG? 11 pasaulinį karą garsėjo savo augštos koky- 

.i>- įr pieno produktais. Tad savaime suprantama,kad pagrindi - 
.fip. žemės ūkio problemą sprendimą s,k.a., derlingumo pakėlimas, gyvuli
ninkystės plėtimas,kaimo elektrifikacija.melioraciniai ir irigaciniai 
darbai, agrotechnikos išvystymas,žodžiu,Lietuvos žemės ūkio intensifi- 
kacija plačiausioje to žodžio prasmėje buvo ir yra pats aktualiausias 
Lietuvos ekonominio gyvenimo rūpestis.

Kaip tas problemas bando spręsti bolševikai? Jy tikslas yra pa
daryti iš Lietuvos vieną iš pagrindiniu mėsos ir pieno producenty. 
Kaip ir visose kitose problemose,taip ir šiame klausime, bolševiky 
veikla turi dvilypį pobūdį ir tikslą - būtent,politinį ir ekonominį.

Statant klaus imą, kokias priemones bolševikai naudoja •'tvarkyda
mi" Lietuvos žemės ūkį,galima atsakyti labai lengvai: bolševikai vi - 
sas augščiau paminėtas problemas ‘''išsprendė’* labai greit ir paprastai 
visuotine kolektyvizacija,pradėta aktyviai vykdyti 1949 m.

Turimais duomenimis, Lietuvoje šiuo metu sukolektyvinta ca.92^ 
visy individually ukiy,kurie yra apjungti 2956 jau sustambintuose 
kolchozuose.

Sustambinty kolchozy dydis svaruoja nuo 1200 iki 2500 ha, retais 
Atvejais iki 3000 ha,kuriy kiekvienas apjungia nuo 100 iki 250 ūkinin- 
ky kiemy. KITS stočiy pajėgumas yra nuo 30 iki 70 tmktoriy. Į kolū - 
kius priimti visi mažažemiai, buvę kumečiai,sklypininkai ir viduti - 
niekai iki 20 ha, nenaudoję savo ūkiui apdirbti samdomosios jėgos.Vi
sas stambus ūkininko inventorius,stojant jam į kolchozą, buvo nacio
nalizuotas. Asmeniška kolchozininko nuosavybe gali būti: viena karvė, 
keletas aviu,kiauliy ir neribotas kiekis paukščiy.Individualiam nau
dojimui kolchozĮninku! paliekama priesodybinis 60 arp. sklypas, sodas, 
gyvenamoji trioba ir kiti jam anksčiau priklausę smulkūs pastatai.Tvar
tai, kluonai nacionalizuoti.
Kolektyvizacijos procesas.

Nežiūrint visos beviltiškos padėties,Lietuvos ūkininkai kiek 
galėdami priešinosi kolektyvizacijai: slėpė grūdus,pardavinėjo ir 
skerdė gyvulius, bėgo iš kaimy į miestus, nėjo į kolchozus dirbti, o 
neretai su ginklu rankose stodavo ginti savo nuosavybės teisės, savo 
darbo.

Toje nelygioje kovoje dalis turėjo pasiduoti likimui,dalis bu
vo tiesiog nušluota represijy, kita užguita savo pačiy broliy,apmul- 
kinty bolševikinės propagandos apie ''pasiturintį kolchoz ininky. gyve
nimą Rusijoje", nuėjo dirbti bolševizmui.

Pajėgumui pavaizduoti gali padėti toks palyginimas: prieš kerą 
Lietuvoje buvo 624 dvarai ir ca. 27500 pasiturinčiy stambip ūkininky, 
t.y., maždaug apie 65000 aktyvaus,sąmoningo elemento,galinčio parody
ti efektyvp pasipriešinimą bolševikams. 1945 m.karo išdavoje šis skai-
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Čius sumažėjo iki 45000. Kumiečip ir biednįokp Lietuvoje buvo maždaug 
12000 šeimyną, t .y., maždaug 50000 žmonių. Ši masė galėjo padėti bolše
vikams sulaužyti pasipriešinimą kolektyvizacijai.

Tuo būdu diktatūrinis bolševiką režimas ėmęsis aktyviai praves
ti kolektyvizaciją ir lygiai aktyviai užgniaužęs priešingą nuomonę 
šiuo klausimu,panaudodamas savo tikslui pasiekti beatodairinį ekonomi
nį spaudimą pro.gresyvinip mokesčiu pavidalu, turėdamas,be to, rezerve 
kele-sdešimt tūkstančip "biedniokp" ir kumečiu,o iš dalies ir silpną
ją ir vidutiniokp /šiaurės rytą rajonai/, galėjo drąsiai imtis Lietu
vos žemės ūkio sistemos griovimo ir jos pertvarkymo darbo.

Šis procesas vyko tokiu būdu: pradžioje, tikslu įtikti "biednic- 
ką" masėms, bolševikai pravedė žemės reformą,kurios rezultate ca. 70020 
smulkią ir bežemip valstiečip gavo po 8-15 ha. Paskui vadinamiesiems 
"buožėms" uždėjo augštus progresyvinius mokesčius, tuo būdu susilpnin
dami jp ekonominį pajėgumą. Ruošdamiesi kolektyvizacijai bolševikai 
atvežė nemažą kiekį traktorip ir stambiąją žemės ūkio mašiną.Kita da
lis buvo atimta,oficialiai konfiskuota, iš pasiturinčią ūkininką pa
gal vadinamąjį "nubuožinimo" procesą.

Tai buvo pirmas žingsnis. 1949 m. jį sekė ištisinė kolektyviza
cija.Pasipriešinimas kolektyvizacijai,ypač labiau pasiturinčip. ir stam
besniąją ūkininkp.,kartais įgaudavo kraštutines formas /užmušimai,pade
gimai, grasinimai, sabotažas/ iki ginkluoto imtinai.Tačiau šis pasiprie
šinimas buvo likviduotas deportaciją ir kitą represyvinią priemonių 
keliu.Palyginti su ūkininkp mase,aktyviai besipriešinančip procentas 
buvo palyginus mažas /I-1,5//,todėl bolševikai gana greitai sugebėjo 
juos izoliuoti.Juo labiau,kad okupantai neretai sugebėdavo išnaudoti 
pagalbą tu.,kurie buvo įpykinti padegimą,nužudymą bei grasinimą,v ir 
naudodamiesi šiuo pretekstu siundė "biednus" prieš "bagočius'. Ris 
dirbtinas siundymas, klasinė diferenciacija, sukėlė naują,beviltišką 
pasiturinčip. ūkininką pasipriešinimą.
Žemės ūkio mechanizacija.

Lietuvoje dabartiniu metu veikia 120 Mašiną Traktorip Stočią 
/MTS/ su 3600 traktorip parkp ir 6000 kitp stambip žemės ūkio mašinp 
/kombainp,pjaunamąją,kertamąją,traktorinią plūgp,kultivatorip ir pan./ 
Yra 120 smulkip elektrinip, 20 plytinip, 32 kalkinės, suprefosfato 
fabrikas, 4 žemės ūkio mašinp fabrikai, vienas stambus - Kaune ir 3 
vidutiniai provincijoje.Kauno fabrikas- gamina traktorinius plūgus, 
akėčias,kultivatorius,griebiamąsias bei atsargines žemės ūkio mašinp 
dalis. Trys vidutiniai fabrikai gamina smuiką žemės ūkio inventorip: 
kirvius, dalges,pjūklus,apkaustus ir kt.Žaliava pusfabrikačip pavida
lu teikiama iš Rusijos.Bolševikai neabejotinai daro pastangas žemės 
ūkį mechanizuoti ir toje srityje yra pasiekę tam tikrą rezultatą, 
Kadrp paruošimas.

Žemės ūkio specialistams parūpinti yra Žemės Ūkio Akademija 
Kaune /buv. Dotnuvos Akademija/,Veterinarijos Akademija, viso ca.
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1000 studenty, 10 žemės ūkio technikumy,žemės ūkio mechanizacijos 
kursai, dvimetės žemės ūkio mokyklos,kurios ruošia vadovaujantį kol
chozu personalą, jy pirmininkus,brigadininkus,sąskaitininkus,gyvuliy 
ir paukščiy fermy kolchozuose vedėjus.

Pagal oficialius duomenis dvimetes žemės ūkio mokyklas baigė 
2842 kolchozy pirmininkai, 2203 brigadininkai, 4794 sąskaitininkai, 
2308 fermy vedėjai. Trimetiniuose sezoniniuose kursuose /žiemos metu/ 
25000 kolchozininky mokosi pakelti savo '’agrotechnikos žiniy lygį’’. 
Bolševiky naudojamos skatinamosios priemonės.

Suvarytiems į kolchozus ūkininkams patraukti okupacinė valdžia 
naudoja įvairias skatinamąsias priemones ir propagandinius vylius, 
kaip,pvzd,:

1. vyriausybės duodamos dovanos uolumu pasižymėjusiems kolū - 
kiečiams,kaip ordenai,medaliai,piniginės premijos,

2. įvairūs gamybiniai vadįnamyjy "■ žemės ūkio pirmūny" pasitari
mai su vadovaujančiais partijos nariais ir mokslininkais.Jie vyksta 
daugiausiai Vilniuje,bet kartais ir provincijoje,

3. įvairios parodomosios ekskursijos supažindinti Lietuvos kol- 
chozininkus su stambiy kolchozy technika ir vadovavimu Kubanėje,Kras- 
nodare,Stavropolyje,

4. lankymasis Lietuvoje pasižymėjusiy Rusijos ir Ukrainos kol
chozininky, daugiausiai '’socialistinio darbo didvyriy”,tikslu 'pasi
keisti patyrimu” su vietiniais kolchozininkals,

5. kinas. Kaime- šiuo metu veikia per 100 kilnojamy kiny,
6. teikiamos premijos mašinomis už didesnę gamybą.Kolchozas, 

atidavęs valstybei per metus 30000 Itr. pieno, gauna dovaną 2,5 to- , 
ny sunkvežimį. Tokiy premijy išduota jau 80,

7. premijos kolchozy pirmininkams ir valdybai už ”puiky pla. - 
no vykdymą” - pvzd., lengvosios mašinos,kurios laikomos kolchozy 
valdyby nuosavybe,

8. spauda. Savaitraštis "Valstiečiy laikraštis”,žurnalas 'Lie
tuvos kolūkietis”,jo atitikmuo rūsy kalba ’’Litovskij kolchoznik” 
siauro lokalinio pobūdžio periodiniai MTS laikraščiai,redaguojami 
vietinio MTS polit. skyriaus ir kt.
Faktiškoji būklė.

Nežiūrint to viso, taip pat to,kad 1951 m. padėtis žemės ūkyje 
šiek tiek stabilizavosi, šiuo metu žemės ūkio lygis Lietuvoje yra 
žemesnis,palyginti su 1940 m., ypač galvljy ir kiauliy auginimo at
žvilgiu. Pradėjus aktyviai vykdyti kolektyvizaciją 1949 metais,žemės 
ūkio lygis smarkiai krito tiek 1949, tiek 1951 metais.

Kaip paaiškinti 1951 m. įvykusią daliną stabilizaciją ir ar ji 
pereis į kilimą ar žemės ūkio smukimą dar daugiau?

Realiai Ir konkrečiai įvertinant faktus, 1951 m. įvykusios sta
bilizacijos priežastis yra visai paprasta - ekonominis spaudimas į
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pačius kolchozininkus. Šis spaudimas reiškiasi tokiu būdu:

Okupacinė valdžia nedaro jokiy nuolaidu atsiliekantiems kolcho
zams. Grūdy pyliavy normos ir mokesčiai lieka tie petys ,neatsižvel - 
giant į tai, ar kolchozininkams kas palieka ar ne. Tik atsiskaitymas 
su MTS išimtinais atvejais yra kredituojamas.Nenorėdami mirti badu 
arba gyventi pusbadžiai,kolchozininkai norom nenorom turi pakelti sa
vo darbo našumą. Jei jie patys sau nepadės - niekas jiems nepadės. 
Taip pamažu darbas kolchoze ima organizuotis, tiek -proceso, tiek na
šumo atžvilgiu. Be to,kiekvienas kolchozĮninkąs žino,kad sąmoningo 
sabotažo ar darbo griovimo atveju jam gresia represijos.

Štai, viena konkreti iliustracija. X kolchozas susiorganizavo 
1949 metais iš 56 ūkininky kiemu. Tik 38% /biedniokai ir kumečiai/ 
stojo į kolchozą laisvu noru. 62% silpny ir stipresniu vidutiniu, ūki
ninku stojo prieš savo norą,pasirinkdami mažesnę neišvengiamą blogy
bę. Rajone buvo 3 "buožės",kuriy į kolchozą nepriėmė .Kolchoze pradžio
je buvo 55 arkliai, 62 karvės,keletas žemės ūkio mašiny /kertamos,sė
jamos, fukteliai,pora maniežu ir viena motorinė kuliamoji/.Jos buvo 
"nusavintos" iš pasiturinčiy ūkininky. Jau pirmais metais,dėl blogos 
priežiūros nustipo 10 arkliy ir 14 karviy. Rudenį,apskaičiavus paja
mas, pasirodė,kad kolchozas visvien lieka skolingas valstybei ir MTS. 
Kolchozininkams už darbdienį neįšėjo nė po vieną kilogramą grūdy,pi- 
nigy jie visai negavo. Kai kurie kolchozininkai,maždaug 35%,nebuvo 
išdirbę nei po 10 darbadieniy. Galui su galu suvesti jie turėjo par
duoti dalį asmeninio turto. Mažiau nukentėjo sumanesni iš buv.pasitu
rinčiy vidutinioky tarpo,kurie turėjo atsargy ir bendrai buvo geresnė
je materialinėje padėtyje.

Bet jau sekančiais metais darbadieniy minimumas kiekvienam kol- 
chozininkui pašoko iki 110, o kai kurie išdirbo ir per 200 darbadie
niy. Atsiskaičius su pyliavomis,sumokėjus MTS,palikus atitinkamą kie
kį sekly sėjai ir rezerviniam fondui,kolchozininkams už darbadienį bu
vo išmokėta po 1 rb. pinigais ir po 2 kg. grūdy.Tokiu būdu jie jau 
galėjo tikėtis suvesti galą su galu.

Taip kolchozininkai karčiu patyrimu įsitikino,kad tik sunkus, 
intensyvus darbas gali juos išgelbėti nuo badavimo,o ko gero ir nuo 
represijy už sabotažą. Po tokio sunkaus psichologinio lūžio Lietuvos 
ūkininkai kolchozuose palaipsniui virsta savotiškais valstybiniais 
kumečiais,kurie žino,kad juo geriau dirbs, juo pakenčiamiau valgys 
ir galės ką nors įsigyti,gi priešingu atveju jiems gresia badas. To
kiu būdu,žinoma, galima priversti dirbti kiekvieną žmogy.Nematydami 
kitos išeities,Lietuvos ūkininkai kolchozuose,būdami iš prigimties 
labai darbštūs, šiaip ar taip turės susitvarkyti.Todėl bolševikiniai 
okupantai. dėl žemės ūkio smukimo visai nesi jaudino.Kita vertus, tik 
koic hozĮninkama pradėjus geriau dirbti,bolševikai juos dar daugiau 
ėmė skatinti visa savo propaganda,premijomis,dovanomis,ordenais ir 
pan. metais įvykusią žemės ūkio stabilizaciją tenka tad aiškin
ti Lietuvos ūkininko psichologiniu palūžimu. Triuškinamas sovietinės

'■ • -
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mašinos jis atsidūrė būklėje be išeities,okupacinės valdžios ekonomiš
kai prispaustas ir toliau bespaudžiamas,kartais tik to spaudimo kar - 
tuma pasaldinant įvairiomis propagandinėmis priemonėmis, ar net vie - 
ną kitą riebesnį kąsnį jam numetant.

Lietuves ūkininkas jau tėra sovietinio žemės ūkio darbininkas, 
kumetis.Jis dirba ne sau,bet kažkokiai abstrakcijai,"socialistinei 
valstybei". Klaikiausia yra tai,kad patys ūkininkai buvo priversti 
savo rankomis sulaužyti nuo amžių nusistovėjusį savo gyvenimo būdą. 
Tuo būdu buvo pakirstas pats tvirčiausias lietuviu tautos kamienas - 
Lietuvos ūkininkija.

Kokia galės būti tolimesnė raida? Atsakymas nėra lengvas.Bolše
vikinė valdžia rimtai rengiasi kolchoziniu miestelių statybai,indivi
dualiu sodybų,kuriose kolchozininkai tebegyvena,perkėlimui ir atskiru 
sodybą panaikinimui.

Kyla rimtas ir sunkus klausimas,kurių priemonių teks imtis ir 
kuriuo keliu eiti,Lietuvai laisvę atgavus,padėčiai pakeisti.

Ar bus įmanomas visiškas grįžimas į senąją privataus žemės ūkio 
sistemą?

Žemės reforma buvo reikalinga dar 1939 metais.Bolševikai tuo 
pasinaudojo. Tie klausimai reikalingi nuodugnaus ir rimto svarstymo.

BAŽNYČIOS IR TIKYBOS PADĖTIS LIETUVOJE

Kaip jau buvo "SANTARVĖS" 8 Nr. pranešta,Vilniaus Arkivyskupiją 
ir Panevėžio vyskupiją valdo Vyskupas K.Paltarokas.Vilkaviškio ir Kai
šiadorių vyskupijas valdo kanauninkas Stankevičius,Telšių vyskupiją 
kan. Maželis. Vyskupijų kanceliarijas tvarko: Vilniaus ir Panevėžio - 
kun.Česlovas Kvirka/?/, Vilkaviškio - kun.Mažanavičius, Kaišiadorių - 
kun. Povilas Bakšys.

Iš žymesnių Lietuvoje tebeesančių dvasininkų tarpo paminėtini: 
pralotas Grigaitis, jėzuitas tėvas Gruodis,marijonas tėvas Grigaitis.

Kurijos ir vyskupijos turi palaikyti kontaktą su senu komunis - 
tu Pušiniu,kurio žinioje yra religijos ir kulto reikalai.

Kaune tebeveikia dvasinė seminar!ja,kurioje mokosi apie 60 kle-
Vilniuje ir Kaune daugmaž 50/ bažnyčių ir cerkvių uždaryta.Pro

vincijoje uždarytos 8 parapijinės bažnyčios. Vilniųje,Kaune, ir Pane
vėžyje uždaryta iš viso apie 30 bažnyčių.

Vilniuje veikia šios bažnyčios: Šv.Onos, Aušros Vartų /Šv.Tere
sės/, Kalvarijų, Sv.Petro ir Povilo,Dominikonų ir Sv.Jono.Kitos užda
rytos. Vilniaus Katedra uždaryta.Esą joje planuojama įrengti istorinį 
muziejų. Šv.Mikalojaus bažnyčioje Vilniuje įrengtas architektūros mu
ziejus .
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Kaune veikia šios bažnyčios: Įgulos,Bazilika,Karmelity,Sančiy, 
Šv.Antano ir A.Panemunės.Kitos uždarytos. Nebaigtoje statyti Prisikė
limo bažnyčioje įrengtas sandėlys.

Dar negalima buvo patikrinti paskutiniuoju metu užsienyje pa - 
sklidusios žinios,esą š.m. balandžio mėn.30 d. okupantai uždarė Auš
ros Varty koplyčią,gatvės praplėtimo dingstimi žadą griauti pačius 
Aušros Vartus,o Aušros Varty Panelės Švenčiausios Stebuklingąjį Pa - 
veikslą perkėlę į Šv.Teresės bažnyčią.

Uždarytose bažnyčiose okupantai steigia ligonines,muziejus,bi
bliotekas ,kino teatrus,vaiky sanatorijas arba laiko jas nenaudojamas.

Materialinė kunigy būklė sunki. Jiems uždedami progresyviniai 
mokesčiai nuo SODO ligi 8000 rubliy į metus. Bažnyčiy išlaikymo mo - 
kestis siekia ligi 10000 rubliy į metus.

Kunigy būklė sunki dar ir dėlto,kad jiems nepripažįstama jokia 
oficialioji padėtis, Pvz., butą ar kambarį mieste gali gauti tik toks 
kunigas,kuris kur nors tarnauja ar dirba fizinį darbą. Bažnyčia šian
dien ten laikoma,kaip visiškai privati organizacija, ir kunigai ne - 
laikomi dirbančiaisiais. Dėl to nėra greičiausia -.tikslios ir tos ži
nios,kurios kalba apie okupacinės valdžios nustatytus mokesčius už 
bažnytinius patarnavimus /tuokimės,krikštynos,laidotuvės/ ar esą už 
įėjimą bažnyčion.Oficialiai okupacinė valdžia į privačios organizaci
jos reikalus nesikiša.Tačiau,savaime suprantama,kad uždėdami didelius 
mokesčius veikiančioms bažnyčioms,okupantai priverčia bažnyčios vado
vybę rasti šaltiniy tiems mokesčiams sumokėti.Gi vienintelis šalti - 
nis tegali būti mokestis už bažnyčios teikiamus patarnavimus.

Oficialiai religinė praktika nūdienėje Lietuvoje nėra draudžia-
Priešingai paskleistoms užsienyje žinioms,net ir paskutiniuoju 

metu miestuose galima matyti viešy laidotuviy eisenų,lydimy kunigy. 
Tas faktas toli gražu betgi nereiškia,kad religinė praktika nėra var
žoma. Atrodo,kad situacija miestuose ir provincijoje yra skiringh.Tar- 
nautojams,mokytojams,moksleiviams,ypač priverstiems stoti į komjauni
mą,pamaldy laikymas nėra dalykas lengvas,o dažnai ir neįmanomas. Jie 
yra sekami ir už bažnyčios lankymą dažnai turi nemažy nemalonumy.

KUNIGŲ IŠVEŽIMAI

Kaip žinoma, 1947-51 mėty būvyje išvežti šie vyskupai: Arkivys
kupas Reinys, Vyskupai: Matulionis,Borisevičius,Ramanauskas.

Turima žiniy,kad išvežtujy dvasininky tarpe yra šie kunigai:
Kauno dvasinės seminarijos dėstytojas kun.Petras Kuzmickas, 

Kauno seminarijos profesorius kun.Baliukonis ,Telšiy vyskupijos vi - 
dytojas kun.Juodaitis, Vilkaviškio vyskupijos kancleris kūn.Mikelke- 
vičius,Kaišiadoriy vyskupijos valdytojas kun. Sužiedėlis,Prisikėlimo 
bažnyčios Kaune vikaras kun.Vovieris,Sv.Antano bažnyčios Kaune klebo-
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nas kun. Vincas Senkus,Prienp klebonas kun.Pangonis,Pranciškonu gvar- 
dijonas tėvas Petras Janušaitis,Jurbarko klebonas kun.Perminąs,Arioga
los klebonas kun.Ščepavičius,vikaras kun.Burneika,vikaras kun.Antanas 
Aleksandravičius,kun.Ceilys iš Panevėžio,kun.Tamašauskas iš Panevėžio, 
kun.Antanas Kruša,kun.Jonas Morkūnas,kun.Jonas Juodelis. Tas sąrašas, 
aišku, toli gražu nėra pilnas.

Kunigy arešty. ir išvežimy priežastys - politinės. Dažniausia pa
kaltinama ryšiy palaikymu su partizanais.

Šia informacija papildomos ir patikslinamos bei pataisomos nSAN- 
TARVĖS;i 2 Nr. pateiktos žinios apie Bažnyčios būklę nūdienėj Lietuvoj.

SOVIETINĖS LIETUVOS PROFILIAI
ANTANAS RAGUOTIS. - Soviety Lietuvos Lenino vardo komsomolo CK 

pirmasis sekretorius,SSSR ir LTSR Aukščiausia Taryby narys. A.Raguotis 
yra aršus,fanatiškas jaunos kartos lietuvis bolševikas.Gimęs 1914 m. 
neturtingy _ūkininky šnimoje. Utenos -apskr «- I- Pasaulinio-karo- met-u-j& tė- 

’ vas su šeima buvo pasitraukęs į Petrapilį,kur dirbo fabrike.Karui pasi
baigus jis grįžo Lietuvon. A.Raguotis buvo piemeniu,lankė pradžios mo
kyklą ir gana anksti palinko į bolševikus.Buvo areštuotas 1934 m.,įtar
tas priklausąs nelegaliai komunistę organized jai,bet trūkstant įrody
mu buvo paleistas. 1937 m. jis įstoja į Žemės Ūkio Technikumą.Čia jis 
organizuoja slaptus bolševiky ratelius ir platina bolševikinę literatū-

1940 m.,bolševikams okupavus Lietuvą,Lietuvos bolševiky partijos 
CK siunčia raguotį partijos komisaru į Lietuvos Vartotoją Sąjungą. Į 
Lietuvos komunistę, partiją buvo priimtas tik 1940 m. ir dirbo jos CK 
įstaigoje. II Pasauliniam karui prasidėjus,Raguotis pabėgo Rusijon ir 
įstojo Raudonojon Armijon.Jis siunčiamas į parašiutininku diversanti - 
ninky mokyklą,o vėliau kelis kartus nuleidžiamas į vokiečiu užfrontę 
pas partizanus,pradžioje Maskvos ir Kalinino srityse,vėliau Smolensko, 
paskui Lietuvoje. Lietuvon jis siunčiamas su parašiutininky grupe,kaip 
jos politrukas,ir veikia,kaip Lietuvos komunisty partijos CK delegatas 
Siaurės Lietuvoje. Čia jis organizuoja,daugiausia iš vietiniu rūsy ko- 
lonisty nežymius partizany junginius,vykdo sabotažo darbus.

Lietuvą bolševikams antrą kartą okupavus Raguotis siunčiamas 
Maskvon į aukštąją partijos mokyklą,savotišką bolševiku akademiją. Ją 
baigęs 1946 m. ir grįžęs Lietuvon jis skiriamas Lietuvos komsomolo CK 
pirmuoju sekretoriumi.

Raguotis gausiai apdovanotas ordenais ir medaliais.1951 m.jis iš
renkamas į Soviety Lietuvos Aukščiausią Tarybą.Būdamas komsomolo Lie
tuvoje CK pirmuoju sekretoriumi,A.Raguotis užima vieną atsakingiausiu 
posty.Tai jis kelia didžiausią atsakomybę už Lietuvos jaunimo prievar
tavimą ir jo sielos nuodijimą. Lietuvos jaunimas turės su juo suvesti 
daug sąskaity.
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- IŠ_LTETUVIU gyvenimo^žsienyje^
, .. .. . . . ■ .,. , - : : . , • | jvt Į - 3

PROF. M. FIZIŠKOS SUKAKTIS.

Š.m. rugpiūčio mėn.34 d. Lietuvos Nepriklausomy
bės Akto Signatarui, Lietuviy Rezistencinės Santarvės 
Garbės Nariui, prof. M. Biržiškai sukanka 70 mėty am
žiaus .

Šia proga ''SANTARVĖ'' nuoširdžiausiai sveikina Di
džiai Gerbiamą ir Brangy. Jubiliatą, linkėdama jam jėgy 
ir ištvermės jo nenuilstamame darbe Lietuviy Tautos kul
tūrai ir Lietuvos Laisvei.

LIETUVOS LAISVINIMO ORGANIZACIJOS KRIZĖ 
IR PASKUTINIOJO METO PASITARIMAI.

Lietuvos laisvinimo darbo bei jo organizavimo užsienyje krizė, 
gilūs nesutarimai pagrindiniais valstybės atstatymo klausimais,nesu- 
siderin.imas tiek pol,-diplomatinėje, tiek ir rezistencinėje veikloje - 
yra dalykai nenauji. Ši gili krizė trunka jau keletą mėty,presideju
si 1947 m., jei ne dar anksčiau, 1940 ar net 1945, tik VLŽK’ui nau
jai atsikūrus užsienyje,kai teko svarby rezistencinį darbą tęsti be 
VLIK’o ir kai paaiškėjo iš memorandumo gen. Elsenhoweriui pirminės 
VLIK'* o pastangos subordinuoti sau Lietuvos Ministerius. Tos pastan - 
gos jau tuomet buvo susilaukusios Lietuvos Ministerio Londone įspėji
mo ir atitinkamos reakcijos.

Ši krizė ir nesutarimai išryškėjo tiek Kirchheimo pasitarirny su 
rezistencijos atstovais 1947 m. sausio mėn. metu, tiek ir 1947 ra.vasa
rą Paryžiuje per pasitarimus su Lietuvos diplomatais.

Tenka kategoriškai konstatuoti,kad ši besitęsianti ir giliai 
įsišaknijusi krizė yra atnešusi Lietuvos Laisvės Kovai ir Lietuvos 
Reikalui daug žalos. Tai yra savaime aišku, nesant vieningai aptarto 
ir nustatyto veikimo plano,vieningai nusta.tyty veikimo metody,sude - 
rinto veiklos vadovavimo.

Nepaprastai svarbus mūsų laisvės reikalui Lietuvos valstybės 
tęstinumo pradas buvo ir tebėra statomas pavojun. Oficialiai sveti - 
mu valstybių pripažįstamy Lietuves valstybiniu veiksniy,pagal Lietu
vos įstatymus ir tarptautinę teisę vieninteliy Nepriklausomos Lietu
vos Atstcvp.,ant kuriu pečiu pirmoje eilėje guli atsakomybė rūpintis 
Lietuvos interesu gynimu užsienyje ir jos suvereniniy teisiy vykdymo 
atstatymu, vadinasi, Lietuvos Diplomatijos Šefo ir Lietuvos Pasiunti-, 
niv tuvcritėtas kor.prorcituoj-eraas ir mažinamas savu ir svetirsyjy aky
se. Iš kitos pusės, tiesioginėje rezistencinėjo veikloje nebuvo lai
ku ateita*Kraštui su parama ir patarimais, sunkios Krašto problemos
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nebuvo ir, deja, nėra ir šiandien visp reikiamu, veiksniu išsamiai ap
svarstytos ,kad galima būtp bendromis jėgomis surasti geriausius ke - 
liūs bei būdus joms spręsti. Nors daug kalbama apie laisvinimą,tačiau 
ligi šiol neišsiaiškinta net,kurie laisvinimo būdai ir metodai yra ge
riausi pačiame Krašte.

Tuo būdu, užuot buvęs lietuviu laisvės kovai vadovaujančiu vi - 
suomeniniu ir politiniu centru, tremtyje esąs VLIK’as, skelbdamas sa
ve esant visos lietuvip tautos vyriausiu politiniu organu,pretenduo - 
damas į suvereninip organp funkciją vykdymą, neišvengiamai atsidūrė 
sunkiame konflikte tiek su pačiu Kraštu, tiek su Lietuvos Diplomatija 
užsienyje, tiek ir su žymia tremties visuomenės dalimi.

Kai kurie politiniu grupip asmenys savo siekiams siekti griebė
si ir griebiasi tokip lietuviškai kovinei moralei priešingp, stačiai 
nusikalstamu, veiksmu,kurie,iškelti viešumon, sudarys vieną juodžiau
siu ir gėdingiausiu mūšy atgimusios tautos istorijos lapp.

Toji situacija savo laiku privertė dirbusius ir tebedirbančius 
rezistencinį darbą asmenis, o taipgi ir visą eilę kitp lietuvip pa
triotu, išblaškyt^ po pasaulį, susiburti į Lietuvip Rezistencine San
tarvę. po įsikūrimo, ppg delsė pasisakyti viešai, vis tikėdamasi,kad 
lietuviškos pareigos jausmas ir moraliniai akstinai prives apakėlius 
prie išsiaiškinimo ir susipratimo. Tam tikslui pasiekti ji dėjosi vi
sur, kur tam buvo proga ir pati dėjo vises galimas pastangas. Deja, 
tos pastangos nedavė lauktp rezultatp, VLIK’ui nepatvirtinus žinomą
jį Reutlingeno susitarimą,kuris, turint gerą valią, galėjo sudaryti 
pradžią vieningo ir darnaus visp lietuvip darbo savojo Krašto lais - 
vės kovai padėti ir prie jos efektyviai, realiai ir tikslingai prisi- 
ciė "t To galimumo atmetimas esamą krizę dar labiau pagilino. VLIK’as 
pats patvirtino savo nesugebėjimą ir neveiksmingumą šip metp pradžio
je priimdamas rezoliuciją,kurioje prisipažino nesąs pakankamai repre
zentatyvus ir pajėgus Lietuvos laisvinimo problemoms sėkmingai spręs
ti. Jau yra praėję keli mėnesiai, kai VLIK’o Vykdomoji Taryba vis te
bėra atsistatydinusi ir vis dar nesugebama sudaryti naujos.

Visa tai savo laiku įpareigojo LRS išeiti į visuomenę su viešu 
pareiškimu, giliai tikint tiesos ir kovinės moralės principp galia ir 
rūpinantis juos išlaikyti visuomenėje.

LRS nesiekė tada ir nesiekia dabar ką nors sugriauti, ji tkėjo
si,kad gerai valiai ir lietuviškai sąžinei dalyvaujant,galės padėti 
susidariusiai krizei pašalinti, laisvinimo organizacijai bei tos or
ganizacijos veiklai užsienyje pataisyti,pagerinti, sustiprinti.

Ar įvykiai,sekę po viešojo LRS pareiškimo paskelbimo,pateisino 
tą pareiškimą, ar pateisino LRS ir kitp lietuvip patriotp susirūpini
mą esama būkle, ar patvirtino LRS paskelbtp tezip teisingumą?

Atsakymą į tą klausimą duoda paskutinipjp mėnesip įvykiai, LRS 
darbo laimėjimai ir neseniai nesibaigę pasitarimai Londone ir Pary - 
ziuje*jjeSunku suprasti,kad nenormali padėtis, susidariusi atmetus Reut-
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prel. Krupavičius, į sutartą susitikimą neatvyko.
VLIK-o delegacija priėmė diplomatę pasiūlymą dėl praktiško 

bendradarbiavimo,vkuris, einant tuo susitarimu, turės vykti Lietu 
vos Diplomat!joswŠef-^Lwt^r^.^tis^|j. Vįljį'a • ••••’•

* Tenka pabrėžti, jog logika, kuria vadovavosi VLIK-o delegaci
ja Paryžiaus pasitarimams,atrodo daugiau negu keista,turint galvoje, 
jog: savo metu VLIK,as atmetė Reutlingeno susitarimą daugiausia dėl 
nenoro atsisakyti nuo nesuprantamo teisinės savo komisjos "nutarimo'', 
paneigiančio tą instituciją, o šiandien VLIK-o delegacija vietoje žy
miai platesnio Reutlingeno susitarime sutarto bendradarbiavimo, pasi
tenkino paprastais Lietuvos Diplomatijos Šefo susitikimais su VLIK-o 
Pirmininku.

Atrodo, kad, be šip. susitikime sutarimo ir pripažinimo,jog yra 
reikalinga platesnė lietuviu konferencija ir kad ją turi sušaukti su
tarę Lietuvos Diplomatijos Šefas ir VLIK-o Pirmininkas,kitais klausi
mais susitarimo nepasiekta.

Pastebėtina,kad sutarimas dėl lietuviu konferencijos kaukimo 
būdo yra priešingas buv. VLIK-o narip J.A.Valstybėse darytoms pastan
goms sušaukti tokią konferenciją patiems, pakviečiant į ją tik tuos 
asmenis,kuriuos VLIK’as norėte kviesti.

Spaudą jau pasiekusios iš VLIK’o sfere žinios /žiūr."Nepriklau
soma Lietuva" Nr.29, 1952.VII.23 d./ maža teteikia vilčip. net ir tam 
siauram praktiškam bendradarbiavimui realizuotis. Tai ir nenuostabu, 
jei užuot siekus nuoširdaus bendradarbiavimo su Lietuvos Diplomatijos 
Šefu ir Lietuvos Pasiuntiniais, o taipgi ir su Lietuvie Rezistencine 
Santarve, tam tikra^politinė srovė tęsia atvirą kovą tiek -prieš Lie
tuvos Diplomatijos Šefą ir kitus Lietuvos Pasiuntinius /žiūr. 'Darbi
ninkas'1 Nr.52 ir kt. 195 .VII.18 d./,tiek ir prieš LRS.

Suprantama tad,kad Šiį^ien^pau4o4^v4s*i»l»t«g«r£šfc2ilf ’SŲTdTl- 
dziam^'Jog ffbe rimt* VLIK*o reformą, tikriausiai nebus jokip išeičių" 
iš esamos painiavos.

Visa tai teparodo, kad Lietuviu Rezistencinės Santarvės pasi - 
rinktasis ir einamas kelias buvo ir yra teisingas.

LIETUVIŲ REZISTENCIJA
/Šis straipsnis parašytas vieno Lietuvos Lais
vės Kovotoju Sąjungos steigėju,žymiojo mūsp 
rezistento,kuris maloniai sutiko jį spaus - 
dinti "SANTARVĖJ'. - Redakcija./

/Tęsinys/
0 toji spauda ir tie mūs p atsišaukimai,leidžiami tik nugalėjus 

didelius sunkumus ir pakeliant aukščiausią riziką,buvo tada jei ne 
vienintelis,tai kiekvienu atžvilgiu pats svarbiausias ir pats efekty-
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lingerie susitarimą ir vienai politinei srovei pradėjus kovą prieš 
Lietuvos valstybines institucijas,pastangos sukiršinti Lietuvos dip
lomatus savo tarpe sukėlė didelį Lietuvos Pasiuntiniu susirūpinimą. 
Lietuvos Diplomatijos Šefo, Lietuvos Mlnisterip. Vašingtone ir Londo
ne pasitarimas,įvykęs 3.m . birželio 26 - liepos 7 d.d.,įvyko Lietu
vos Ministerio J.A.V-bėse, P.Žadeikio iniciatyva ir pasiūlymu. Šis 
pasitarimas išryškino Lietuvos Diplomatijos nusistatymą eilėje klau
simu.Dar prieš pasitarimui įvykstant ministerls P.Žadeikis,atsakyda
mas į "Nepriklausomos Lietuvos" redaktoriaus laišką,buvo pasisakęs 
kai kuriais principiniais klausimais /žiūr. "Nepr.Lietuva" Nr.26, 
1952.VI.25 d./. Savo pasisakyme jis suprecizavo Lietuvos Diplomati
jos Šefo instituciją. VLIK'as ministerio Žadeikio pavadintas visuo
meninės veiklos centriniu organu.Tai yra aiškus atsakymas į kai ku- 
rip. parti jp. išpūstas VLIK-o pretenzijas. Tame pasisakyme praktiškai 
nėra nieko^naujo. Dar 1947 m. Paryžiaus konferencijoje Lietuvos Dip
lomatijos Šefo pavaduotojas, a.a. min. Dr.J.Šaulys Lietuvos Pasiun
tiniu vardu buvo pareiškęs,kad Lietuvos Pasiuntiniai laiko VLIK’ą 
naudinga visuomeniškai-politine organizacija, tačiau negali jo lai
kyti nei seimu,nei vyriausybe.

Londono pasitarimo kcmun.lka.tas iškelia šiuos svarbius momentus 
a/į Lietuvos Diplomatijos uždavinius įeina rūpintis Lietuvos bei jos 
piliečip interesu apsaugojimu užsieny ir b/ Lietuvos suvereninip tel 
siy vykdymo, vadinasi, jos nepriklausomybės,atstatymu.

Pasitarime buvo konstatuotas visos diplomatinės tarnybos vienii 
gumas,kuris reiškiasi taipgi ir Lietuvos valstybinio tęstinumo reika
lu. jkyv&izdoje peskutinipjp mėnesip ginčp. spaudoje, tenka ypatingai 
pabrėžti to konstatavimo svarbą ir reikšmę.

Lietuvos Ministerial išreiškė viltį,kad užsienio lietuviai ras 
būdus sutartinai ir darniai apjungti visas savo jėgas patriotinei 
veiklai,kaip to reikalauja Lietuvos interesai. Tai yra netiesioginis 
konstatavimas, kad tos jėgos šiandien nėra apjungtos, nors kai kas 
bando tai įrodinėti.

LRS susibūrę lietuviai parodė, jog jie eina apsijungimo keliu. 
Jie yra pasirengę jungti savo jėgas su kitp. organizaciją jėgomis vie
nam darniam darbui.

LRS su didžiu pasitenkinimu gali konstatuoti,kad padėtis Kraš
te, į kurią LRS kreipė ypatingą Lietuvos Pasiuntiniu dėmesį,suteikda
ma jiems visus jos turimus duomenis, Pasiuntinip. pasitarime buvo iš
samia i apsvarstyta.

Londono pasitarimas - tai buvo Lietuvą užsienyje atstovaujančiu 
valstybių J p. jos organu pasitarimas. Todėl jo konstatavimai yra Lietu
vos reikalui itin svarbūs ir reikšmingi.

Keliukus po Londono pasitarimo, Lietuvos Diplomatijos Šefas .mil 
S.Lozoraitis, Lietuvos Minlsteris Londone B.K. Balutis ir einąs Lieti 
vos Atstovo pareigas Prancūzijoje Dr. S. Bačkis tarėsi Paryžiuje su 
VLIK-o delegacija dėl praktiško bendradarbiavimo. VLIK-o PirmininkaSj
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viausias lietv.viy tautos rezistencinės valios pasireiškimas ir visuo- 
rac-t soincLn(?a priemonė paversti niekais visas vokiečiy užmačias .Todėl 
ii' is m.usy. pusės į tai buvo atkreiptas pirmutinis dėmesys.

Mi:o 1943 weti;, c ypač pradedant 19č4 metais, Gestapo aparatas 
Lietuvoje su įsiutimu griebėsi bot kokly prieiicnly rezistencinei lie
tuviu propagandai suarė.vti, išnaikinti jos lizdus,išgauti ir sulikvi- 
dveti jos bendradarbius ir pintInto jus .Negalėdami nieko pasiekti,vo- 
kiociai ieškojo agenty įsibrauti į rezistencijos lizdus,ieškojo šnl- 
PV ir parsidavė],iy lietu.viy tarpe. Reikėjo prieš tai pasipriešinti, 
apsisaugoti, o kai kada net pašalinti iš kelio vieną kitą niekšą. 
Laisvės Kovotojai, kuriy spaudos platinimo tinklas Lietuvoje buvo ne
abejotinai geriausiai suorganizuotas,ne kartą taip pat padėdavo iš - 
skirstyti į tolimesnius užkampius ir kity grupiy spaudą,čia buvo vi
sada budrus, akylus, energingi ir, kur būdavo reikalinga, kietai ir 
taikliai smogdavo išdavikams...

Didėjant okupanto presijai, LKS organy veikla taip pat turėjo 
ieškoti vis efektyvesniu ir giliau siekiančiu rezistencinės propagan
dos ir darbo priemoniy.
"Laisvosios Lietuvos radijas"

Tuo tikslu LKS jau nuo 1943 mėty, pavasario pradėjo ieškoti ga
limumu radijo siųstuvui įsitaisyti.

Po ilgy, pastangy ir atkaklaus ieškojimo, 1944 mėty pradžioje 
pradėjo veikti pirmas ir vienintelis - "Laisvosios Lietuvos radijas 
Vilnius"1...

Šiame darbe neužmirštami nuopelnai priklauso jau minėtam Juozui 
Rudokux,kurio nepaprasta energija,drąsa ir darbštumas, susijungęs su 
žemaiti,skv užsispyrimu, šį visą reikalą pastatė ant kojy.

Bet nelaimei, dėl techniniy priežasčiy trancliacijos buvo gir
dimos tik Kauno mieste, o visa Lietuva liko "tylos zonoje". Girdimu
mo zona vėl prasidėjo tik nuo Palangos,tęsėsi per visą Baltijos jurą, 
gerai buvo girdima,pvz., visoje Švedijoje ir toliau.

Šis LKS radijo siystuvo įrengimo faktas ypač pabrėžtinas dar 
tuo at žvilgiu., kad jis sudarė ne tik galimumus plačiau į pasaulį pa - 
skleisti kovojančio Lietuvos krašto balsą,bet šis LKS siystuvas buvo 
v i ė~n i n t ė ]. i s rezistencinis siystuvas visoje Baltijos erdvė
je ir vokiečiy okupuotoje Ryty Europos zonoje. Demokratiniame užsie- 
r-v-e jis "sukėlė didelį susidomėjimą ir, aišku, pritarimą lietuviškos 
.r‘,''į!;y.vii'S gyvumui. Pvz., kai šis rnusy siystuvas buvo išgirstas 
Švoė’u’o’a tai ten esančios užsienio kraštu pasiuntinybės tuojau pasi- 
telkė'vertėjus,tranuliacijos buvo užrašinėjamos į plokšteles ir per- 
ei„r tv,Marios atitinkamiems centrams... Kai kurie užsienio pa siunti
ny!'iv neria] LKs" įgaliotiniams užsienyje yra pabrėžę,jog tuo metu vo
kiečiu okupuotuose’kraštuose tokios rūšies siystuvas buvęs vienintė- 
lis Jįu.T’pT'c i o -

Negirdimumo ribą buvo stengiamasi pašalinti,didinant siystuvo
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galingumą. Bet antrosios bolševiky okupacijos atėjimas nebedavė pro
gos tada šį reikalą pastatyti į tinkamas vėžes.
Gestapo kova su siųstuvu.

Radijo siystuvo veikla Gestapo akyse,žinoma, tuojau atsistojo 
didžiausiu basliu. Kadangi pradžioje siystuvas savo darbui srovę ėmė 
iš Kauno miesto elektros tinklo, Gestapas bandė nustatyti apytikrę 
siystuvo buveinę,paeiliui išjunginėdamas iš elektros tinklo paskirus 
miesto rajonus. Nors rajonas kartais būdavo nustatomas,bet apčiuopia
mu vaisiy tuo būdu Gestapui nepavyko pasiekti. Mat, tuč tuojau po 
trumpy trancliacijy siųstuvas automobiliu būdavo perkeliamas į kitas 
vietas. Tuomet Gestapas patvarkė taip, kad sekmadieniy rytais, kada 
siųstuvas veikdavo, daugumai Kauno miesto rajony būty visiškai neduo
dama elektros srovė.

Ši okupanto taktika privertė LKS nedelsiant įsitaisyti nuosavą 
elektros stotelę. Tam tikslui iš Kauno geležinkelio stoties buvo pa
grobtas atsarginis galingas elektros motoras.Pagrobimas buvo atlik - 
tas labai sklandžiai,nepaliekant jokiy pėdsaky /žinoma,ir paties mo
toro.../. Operacijoj dalyvavo astuoni laisvės kovotojai, iš kuriy du 
buvo tikri policininkai, o kiti tik aprengti policininky uniformomis. 
Operaciją paruošė ir jos pravedimui vadovavo tas pats Juozas Rudokas.

Apsirūpinus nuosavu elektros šaltiniu, siystuvo funkcionavimas 
buvo užtikrintas.
Kaip siystuvas veikė.

Beveik visos trancliacijos buvo vykdomos Kauno mieste.Siystuvo 
apsauga buvo stipriai laiduota, jį saugojusieji vyrai gerai .apgink
luoti. Jo sučiupimas Gestapui būty buvęs įmanomas tik gerokai iš anks
to sužinojus siystuvo buveinę ir jo suėmimui panaudojant stiprias pa
jėgas bei nesigailint savo auky.Bet kadangi siystuvo buveinė dažnai 
ir greitai buvo keičiama, tai Gestapui taip ir nepavyko prisikasti li
gi Laisvosios Lietuvos radijo. Gestapas nevaržomai kontroliavo tik 
okupuotuosius radiofonus Daukanto gatvėje - Kaune, ir Gedimino gatvė
je - Vilniuje, Bet ir ten - ne viską...

Be šio siystuvo, LKS dar statė naują trumpy bangy radijo siystu- 
vą,kurio darbo pradžiai jau buvo asignavusi 50000 reichsmarkiy.Šį siųs
tuvą turėjo gerai išgirsti visa Lietuva ir visa Europa. Deja, 1944 m. 
vasaros karo eiga sukliudė užbaigti šį planą.

Nors veikęs siystuvas,nepasiekdamas visy Lietuvos klausytojy, 
pilnai neatliko savo tiesioginio vidaus propagandos uždavinio,bet ži
nia apie jį greit pasklido po visą Lietuvą,labai pakeldama rezisten
cijos pajėgumo autoritetą ir sustiprindama visy tautieciy pasitikėji- 

z mą.Kokią reikšmę jis turėjo mūšy priešnacinės rezistencijos vertini - 
mui užsienio akyse, - tai galės tiksliau parodyti tik ateitis.
Nepakeičiamy lietuviy apsauga.

Šalia informacinio ir propagandinio darbo LKS spaudos skyriui
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kaip lygiai ir visai sąjungai rūpėjo dėti pastangas ko daugiau apsau
goti lietuviu tautos fizinį kūną nuo deportaciją į darbus, nuo mo
bilizavimo į kariuomene, nuo areštp, nuo per seki o jimp,baudimp ir 1.1. 
Savaime suprantama,k.ad ši p ttkslp jau negalima buvo pasiekt?, jokiomis 
"propagondinėmis7 priemonėmis. LKS neturėjo savo policijos ir kariuo
menės, ir jos taktika reikalavo vengti atvirp,mums daugiau nuostolin
gu kautynių su okupanto persveriančiomis.pajėgomis.

Bet lietuvip tautos vyrus ir moteris,ypačiai jaunimą,kurį oku
pantas godžiai kėsinosi išgrobti, reikėjo mėginti apsaugoti,suteikti 
pagalbą ir priemones. Toki p specially, priemonip teko griebtis,nežiū
rint jokios rizikos.Normalios,teisinės valstybės mastu tas priemones 
neabejotinai tęktp laikyti 'nemoraliomis" ir smerktinomis.Bet kovoje 
su okupantu,kuriam jokios moralumo,teisėtumo ir žmoniškumo normos ne
galiojo, mūsų vartotos priemonės atrodo greičiau be galo švelnios,ir 
šiandien jp niekas nepasmerks.

Pirmiausia reikėjo apsaugoti masiškai gaudomus tautiečius į 
reicho kariuomenę ir darbams Vokietijon.čia,betgi,ir pačios vokie- 
čip įstaigos,būtinumo verčiamos,darė Lšimčip,nepakeičiamiems dar
bininkams ir specialistams išduodamos vadinamus ŪK pažymėjimus,ku - 
rie suteikdavo šiokią tokią teisę išvengti kariuomenės ar darbo mo
bilizacijų. Tekle pažymėjimai,žandarams darant 'ablavas'' kinuose, 
gatvėse,prie bažnyČip ar kitur paliestiesiems asmenims kontrolip me
tu sudarydavo progos išsisukti nuo pagrobimo.

Tam tikslu.! LKS spaudos skyrius per savo narius parūpino iš 
spaustuvių,kur UK pažymėjimai buvo spausdinami,o taip pat nepastebi
mai išvogdavo iš Arbeitsamtp didesnius atitinkamų blankų kiekius.Rei
kiami vokiški antspaudai buvo slapta pagaminami tose pačiose dirbtu
vėse .kurios gamindavo ir valdinėm ištaigom.Parašų pamėgdžiojimo ’spe
cialistų7 nesunkiai atsirado.. Atlikus šiuos pasirengimus, LKS s-vo 
ruo-iTu pradėjo išdavinėti UK 'pažymėjimus'- visiems jp reikalingiems. 
Tuo būdu vien -i94S metp bėgyje LKS išdavė apie 2500 UK pažymėjimp, 
kas jp turėtojus laimingai apsaugodavo įvairip kontrolip metu.

Okupantas UK pažymėjimus duodavo tik nepakeičiamiems darbinin
kams karo ūkyje ar svarbiose administracijos pareigose.Mums gi buvo 
visai kita nep a k sičiam p lietuvip kategorija,ir ją žymią 
dalimi pavyko apsaugoti. Tai buvo nepakeičiamų laisvės kovotojp ir 
visu tu lietuvip kategorija,kurie lietuvip tautos išsilaikymui ir at 
sparai buvo tikrai UK /UnabkčJmmlich - nepamainomi/.
■'N a u j p pasų" išdavimas.

Kadangi į vokiečių kariuomene ir į darbus buvo imami tik tam 
tikro nustatyto amžiaus žmonės,tai šios aplinkybės išvengimui LKS 
nutarė pradėti gaminei pasus,kuriuose būtp galima įrašyti kitokius 
gim.'.mo metus ir aplamai įtraukti šiokius ar tokius reikalingus ''pa
keitimus11 .

/Bus daugiau/
_ _ :■_______________________________________________________ ______________ _ _ _
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"ŠVIESOS7' SAMBŪRIO
VISUOTINAS SKYBIV ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS New York,as,1968.TI.8 d.

Iv Xj V v .1 w 1U X t*

Lietuviu Rezistencinės Santarvės 
Vyriausiajam Komitetui

r ■’ - y . ' a ’ ... - ’ 2-a

"ŠVIESOS" Sambūrio visuotinas skyrių atstovu su
važiavimas, įvykęs 1952 m. gegužės 30-31 dienomis New York^e, 
siunčia nuoširdžius sveikinimus,linkėdamas ištvermės ir pasi
sekimo Jūsų pasirinktame taip svarbiame bare kovoje už Lietu
vos laisvę.

Suvažiavimo Prezidiumas:
... ■■ - -į ■ ** , J. ./r . ... •■.’..’•/'’S

/pas./ A. Daunys
A. Grudzinskaitė
R. Čerkeliūnienė

ORGANICACINIAI_ LRS „REIKALAI.
LAIKINASIS AMERIKOS KRAŠTO KOMITETAS.

1952 m. birželio mėn. 23 d. galutinai sudarytas LRS Laikinasis 
Amerikos Krašto Komitetas ir išrinkti Komiteto Pirmininkas bei vice
pirmininkai .

LRS Amerikos Krašto Komitetą sudaro:
Dr. P.Pamataitis - pirmininkas, - . < fe
Pulk. S.Kruvelis - vice-pirmininkas, v
V.Pitkunigis - vice-pirmininkas,
A. Dauny s ;
Dr. J.Petkevičius - n a r i a i. /v
Pulk. I.Šešplaukis 
G.Urbonas. j j

•

NAUJI LRS PADALINIAI
- 1952 m. vasario mėn. 23 d. įsisteigė LRS Padalinys Prancūzijo

je. Valdyba išrinkta šios sudėties: - j
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- rys-.-Įsisteigęs padalinys šufasė šį- aktą:
AKTAS.

Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt antrp-jv metp. 
vasario mėn,23 dieną mes,žemiau pasirašę,Paryžiųj e gyveną 
lietuviai,susirinkę bendram pasitarimui,jausdami nuolati - 
nto solidarumo ryšį su Krašte likusiu,pastovią rezistenci
nę kovą prieš laisvės ir civilizacijos priešą vedančiu,Tau
tos kamienu,siekiančiu mūsp. Tautos išlaisvinimo ir jos vals
tybinės nepriklausomybės atstatymo, giliai suprasdami savo 
pareigą visomis Išgalėmis prie tos kovos prisidėti ir ją 
remti, susipažinę su Lietuviu Rezistencinės Santarvės Stei
gimo Aktu ir laikinuoju statutu, Įsisąmoninę,kad jungtinė
mis pastangomis mūšy. prisidėjimas prie Tautos Laisvf.nimo 
Kovos bus efektyvesnis ir vaisingesnis,

Ryžtamės:
jungtis į Lietuviu Rezistencinę Santarvę Prancūitijos 

Padaliniu, vykdyti Lietuviu Rezistencinės Santarvės Statute 
numatytas nariy. pareigas ir savo veiklije vadovautis piagrin- 
diniais Lietuviu Rezistencinės Santarvės principais.

etogisdsq .nėm aėxu§ę§ . ,m,.Ž + 
(Udent Ųiai'isJiasą yvoiadA aovufeil eęogiscT.są/pHėni^oilgšit^ii t£?nobnoJ
--------------------------- «------------------------------------------------------------------------- • - - -

- 1952 nu kovo mėn. 2 d. Įsisteigė LRS skyrius Detroite/J AV/. 
Pirmininku išrinktas - L.Babrickas.

- 1952 m. kovo mėn. 2 d. Įsisteigė LRS skyrius Hartforde/ėTAV/. 
Pirmininku išrinktas - T.Janukevičius.

- 1952 m. įsisteigė II-asis LRS skyrius Detroite/JAV/.Pirm,’įnin
ku išrinktas - Pr.Stanionis.

- 1952 m. birželio 5 d. Įsisteigė LRS Branduolys Buxton*e/Bį.Br./. 
Seniūnu išrinktas - A.Norvaišas.

Įsisteigęs Branduolys sudarė šį steigimo aktą:
Š.m. gegužės 11 d. Buxton’e gyvenantieji lietuviai, 

išklausę p.J.Bendoriaus pranešimą apie LRS-vę ir apsvars
tę LRS pareiškimą visuomenei, birželio 5 d. nutarėm Įsteiįg- 
ti LRS branduolį iš 6 nariy.

Ta proga sveikiname LRS Vadovybę,linkėdami jai ir to
liau nenuilstamai dirbti Lietuvos laisvinmo darbą. \l

Jungdamiesi į LRS gretas,mes garbingai pasižadame būi- 
' ti vertingais jos nariais. V

/P a r a š a i/

aidn~?ki’L iifieS aoĮiišSdla"G"gov”IeiJit
ŲiniisJ-iasg pvoiaiA eovudeiJ sįpgisdoc .nėm oilsarid ai ęenobn;oę.

» r_ .-.-----------------f--" - - ~ ~ “ “ “
. ... _ , - ..........(»
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IŠ LRS PADALINIŲ VEIKLOS

LOS ANGELES,Calif./JAV/ - Vietinis LRS skyrius savo metiniame susirin
kime kovo S d. išrinko ateinantiems metams naują skyriaus komitetą: 
pirmininku Dr.Petrą Pamataitį, sekretoriumi Bronį Railą ir iždininku 
Bruno Gediminą /vietiniu lietuviu veikėją/.

Susirinkime buvęs skyriaus pirmininkas žurn.B.Raila padarė ilges
nį pranešimą apie LRS bendruosius uždavinius ir naujausio laiko orga - 
nizacinius reikalus.Po diskusiją,prof.M.Biržiškai pasiūlius,buvo nu - 
tarta skyriaus susirinkimus ar pasikalbėjimus ruošti bent kartą pei? 
mėnesį,kad nariai galėtu geriau įsigilinti į organizacinius reikalus 
ir naudingiau patarnauti jos uždaviniu vykdymui.

Šiame susirinkime dalyvavo svečias,Lietuvos garbės konsulas Los 
Angeles mieste,Dr. J.J.Bielskis. Dr.Bielskis plačiau pasisakė Ameri - 
kos lietuviu politinės veiklos klausimais.

Į skyrių įstojo du nauji nariai.Pagrįstai tikimasi,kad per ant
ruosius veiklos metus skyrius padvigubės.
PARYŽIUS /Prancūzija/ - 1952 m. balandžio mėn. 9_d2 LRS Prancūzijos 

~Padalinio-Valdyba“ir LRS Vyr.Komiteto narys J.Masiulis oficialiai 
prisistatė Lietuvos Charge’d’Affaires Prancūzijoje,Dr.S.Bačkiui.Pasi
kalbėjimo metu išsiaiškinta kai kuriais tremties politinio gyvenimo 
klausimais ir LRS veiklos aspektais.
ROCHDALE /D.Brit./ - 1952 m. kovo mėn. 11 d. įvyko LRS Rochdale sky
riaus narip. visuotinis susirinkimas.Susirinkime buvo aptarta skyriaus 
veikla ir išrinkta nauja skyriaus valdyba šios sudėties: D.Banaitis «• 
pirm*,J.Venslovas - sekr., S.Jankaitis - kasininkas.
NEW J0AVEN /JAV/ - 1952 m. gegužės 10 d. įvykusiame LRS New Haven*o 
skyriaus susirinkime buvo išdiskutuotas LRS žurnalo leidimo klausi- 
mči s v* Daugumas narip pasisakė už tokio žurnalo leidimą.

KRONIKA

+ Š.m. gegužės 27 d. Lietuvos Diplomatijos Šefas,min.S.Lozoraitis,Lie
tuvos Ministerio Londone,B.K.Balučio lydimas,lankėsi Didžiosios Brita
nijos Užsienio Reikalu Ministerijoje.

’■ Tas faktas yra savaime įrodymas,kad min.S .Lozoraitis Didž.Brita- 
ęi^os vyriausybės oficialiai pripažįstamas,kaip Lietuvos Diplomatijos

‘Kaip žinoma,Lietuvos Diplomatijos Šefas oficialiai pripažįsta - 
ma s ir J.A.V-bip, Užsienio Reikalu Ministerijos. Šis pripažinimas yra 
di.čLelės teisinės .reikšmės. Lietuvoj bylai faktas-
+ Š.m. gegužės mėn. pabaigoje,Lietuvos Diplomatijos Šefui lankantis 
Londone, ir birželio mėn. pabaigoje Lietuvos Atstovp. pasitarlmp metu,
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LRS-vės Vyr.Komiteto uirmininkas S.Kuzminskas,vice-pirm. prof. S.Žy
mantas ir Europos Reikalams sekretorius F.Neveravičius keliais atve
jais matėsi ir kalbėjosi su Lietuvos Diplomatijos Šefu ir Lietuvos 
Miiiisteriu Vašingtone p .P.Žadeikių.

Pasikalbėjimuose buvo svarstyta situacija Krašte.
+ Š.m. birželio mėn. antroje pusėje LRS Amerikos Reikalams sekreto
rius S.Mackevičius buvo priimtas Lietuvos Minister!© Vašingtone p. 
P.Žadeikio.
+ LRS Vyr.Komiteto narys L.Bičiūnaitė-Dirkienė š.m. gegužės mėn.12- 
17 d.d. dalyvavo Bendrosios Moterp. Federacijos Klubp /GFWC/ visuoti
name suvažiavime Minneapoly’je - Minnesot’oje. .

Pabaltijo Moterp Tarybos Lletuvip. Atstovybės įgaliota L.Bičiū
naitė-Dirkienė buvo vienintelė lletuvip. atstovė. Suvažiavime dalyva
vo 3000 atstoviu. Buvo atstovautos šip kraštp moterys: J.A.V-bip,Ka
nados, Irano,Indijos,Graikijos,Šveicarijos,Vokietijos ir kt.Iš paverg- 
tpjp kraštip - Latvijos ir Lietuvos.

Suvažiavime L.Bičiūnaitė-Dirkienė pasakė kalbą ir atsakinėjo į 
eilę klausimp. Lietuvos ir kt. pavergtp. kraštp reikalui suvažiavime 
buvo parodyta daug dėmesio ir simpatijos.
•s- Trečiajame Tarptautinės Laisvpjp Žurnalistp Federacijos Kongrese 
Berlyne,š.m. balandžio mėn. 25-27 d.d. lletuvip delegaciją sudarė 
šie asmenys: S.Kuzminskas - LRS pirmininkas iš Didž.Britanijos,Pulk. 
J.Lcnskoronskis, A.Švirmickas ir A.Markevičius /abu paskutinieji ak
tyvūs LRS nariai/ iš Prancūzijos. Turėjęs vykti į šį kongresą F.Neve
ravičius,tos organizacijos Direktorip Tarybos narys ir LRS Vyr.Komi
teto Europos Reikalams sekretorius,dėl darbo sąlygp. nuvykti negalėjo.

Sveikinimus Lietuvai per radiją skaitė p.A.Markevičius.
Kongreso metu buvo svarstyta padėtis okupuotuose kraštuose,in

formacijos ir organizacijos klausimai.Iškelta nemaža klaidp,daromp 
propagandos pavergtiems kraštams srityje.

Tarptautinė Laisvpjp Žurnalistp Federacija savo darbais ir jp 
apimtimi įgija vis didesnės reikšmės.Ji yra vienintelė tremtinip. iš 
už geležinės sienos organizacija,atstovaujama Jung-tinip Tautp Orga
nizacijoje.

Tarp kitp kongresą buvo pasveikinęs ir Lietuvos Diplomatijos 
Šefas,min. S.Lozoraitis.
+ Europos Sąjūdžio Lietuviu Tarybos branduolį šiuo metu sudaro Pary
žiuje gyveną Dr. S. Bąckis, prof. J. Baltrušaitis ir J. Masiulis - 
LRS Vyr.Komiteto narys.

v r. - —
v”' ''J - *.....

JT "
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AUKOS LRS VEIKLAI PAREMTI:

LRS Rochdale Skyrius - i 5-10-00

LRS Buxton*o Branduolys - h 2-1?-00

AUKOS ^SANTARVĖS! LEIDIMUI^

. ■ ■■■ - - . " ' .. . .« ' X
J.B. - 5 dol. ,

ŠIEMS, O_TAIPGI IR VISIEMS KITIEMS, 
PAKVITAVIMO BUDO NENURODŽIUSIEMS AUKOTO
JAMS LRS VYR. KOMITETAS IR ’’SANTARVĖ” TA
RIA NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ.

BIULETENIO LEIDIMAS REIKALINGAS LĖŠŲ. NUO TIKSLAUS IR 
GREITO GAVĖJŲ ATSISKAITYMO UŽ GAUNAMĄ BIULETENIO EG
ZEMPLIORIŲ PRIKLAUSO JO LEIDIMAS. VISI BIULETENIO GA
VĖJAI PRAŠOMI NEDELSIANT UŽ JT ATSILYGINTI PLATINTO - . 
JAMS. PLATINTOJAI IR ATSKIRI GAVĖJAI PINIGUS SIUNČIA 
ŽEMIAU NURODYTAIS ADRESAIS:

JAV-bėse - A.DAUNYS, 16 W.64 St.,
APT. 2 A.,NEW YORK 23,N.Y.

D.Britanijoje - J. KAZLAUSKAS, 35,Storer St., 
NOTTINGHAM.

’’SANTARVEI’’ skiriamus rašinius prašoma siusti šiuo adresu: 
J.Kazlauskas, 35, Storer Street,NOTTINGHAM - ENGLAND.

Nuolatiniai ’’SANTARVĖS” bendradarbiai rašinius siunčia jiems 
žinomu adresu.

BIULETENIO KAINA: JAV,Kanadoje 
D.Britanijoj 
Prancūzijoje 
Vokietijoje 
Švedijoje 
Šveicarijoje

ir P.Amerikoje - 1 dol.
ir Australijoj - 2/?

- 100 fr.
- 2 DM.
- 2 šv.kr
- 2 šv.kr
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