
SLB

BIULETENIS

Nr. 1 Stockholms, 1950 n. spalio 25 d. I notai

■ BiJTI AR NEBŪTI

Gal dar niekados taip ryškiai ir rūšČiai neskaniojo Lietuvių Tau
tos Širdy Šie Sodžiai, kaip Šiandien. Šiandien nes ne tik išjuntame, Let 
girdimo ir žinome, kokiais būdais,, kokiu tempu yra naikinama lietuvių 
tautos gyvoji mase jos nuo amžių gyventose žomčse. Kiekvienas ne karta 
ir ne be bainčs yra statęs sau šį baisų klausimų: jei ir grįšiu kada 
nors namo, bet ar rasiu kų nors-iš giminių ar draugų? Apie palikto tur
to suradimų šiandien niekas iš mūsų jau nebosvajo jono. Mes žinome, jei
gu grįšime, tai reiks praduti iš naujo ir iš nieko. Mos žinomo, kad bol
ševikai gali viskų sunaikinti, išskyrus žemę, juodžemio kvapų ir Lietu
vos padangę, kuri taip brangi ir miela lietuviškai širdžiai.

Mes žinome, kad Šiandien lietuvis kiekvienų savo krašto vertybę 
parduoda savo priešui, pačia brangiausia kaina, kad bolševikas veltui, 
be kraujo aukos', negauna nei vienos lietuviškų žemių pčdos. Bet nes ži
nome'', kad mūsų jčgos mažčja, o bolševikų vis auga, gaust? ja. Norams, ne
norams mes kreipiamo akis į užsienį ir čia ieškomo sau paspirties. Pir
mas žvilgsnis krinta į savo tautiečius ar lojalius Lietuvos piliečius.

. Dažnai ir labai dažnai mes sutinkame labai liūdnų ir skaudžių vaizdų. 
Mes matomo, kai geriausios lietuviškos jčgos, netekusios vilties ar gy
venimo bčgio stymiamos, vis giliau ir giliau pasineria į svetimo krašto 
gyvenimų, susiranda ir sukuria naujų mišrų lizdų, kuris net nemano per
sikelti į sugriautų, iškamuotų gimtinę. Ne paslaptis, kad nes jau pra
dedame panirsti savo tč-vų, savo brolių kalbų, jų būdų ir papročius. Tū
las jau ir pavardę keičia, nes lietuviška jam nepatogi, savotiškai.skam
ba naujose sąlygose.

Mes gerai suprantame, kad žmogus negali gyventi vien tik dvasia,- 
kad jam reikalingos ekonomines sųlygos, būtinos bent jo egzisten
cijai. Bet nes žinomo., kad Žmogus ne v. i c n p i 1 v u i gy
vena. Jei'taip būtų, tai niekas nerašytų poezijos^ nekurtų muzikos ir 
gražių dainų, netapytų meno paveikslų, nestatytų bažnyčių ir,negarbIntų 
Dievo. Mūsų giliu įsitikinimu, žmogaus dvasia goriausiai tarpsta tik sa
vo Ženčj ir kad turtingiausių ir spalvingiausių išraiškų gauna tik savo 
aplinkoj ir savo gintoj kalboj.

sLB Valdyba, gerai žinodama, kokiose sunkiose sųlygose (dažnai ' 
lietuvį nuo lietuvio skiria Šimtas ir daugiau kilometrų) lietuviams.ten
ka nešti Lietuvių Tautos gyvybę, yra pasiryžusi kartas nuo kurto, bent’ 
kartų per mčnesį, aplankyti kiekvienų lietuvį šio biuletenio pavidale. ‘ 
IŠ savo brolių ir seserų Valdyba laukia ne.tik moralines, bet ir medžia
gines paramos. Kiekviena krona, kiekvienas laiškas, kiekviena mintis ar 
idčja bus gyvu įnašu į bendrų darbų ir gaivia tarpusavio sultim.

J.SLB Valdyba .turi daug ir didelių užsimojimų. Jie gaišs būti reali- 
zuoti, jeigu mes visi norėsime ir prisidŪsime prie jų realizavimo^. xLozoraičių-ozoraicių 

b i b Beteka
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Vienas svarbiausių uždavinių yra padėti išsĮkelti'gausioms šclmomę 
seniena ir vaikans Į saugesnius kraštus. Gerus patarimas", geras draugas • 
dažnai daugiau vertesni, kaip Siutas kronų. Patarkime'", padėkime viens ki
tan. vLaikykimės kaip bitės savo avilio, laikykimės savo kalbos, tikybos 
ir papročių.

ŠLB Valdyba gerai supranta savo pašaukimų ir paskirtį, bot ji bus 
bejėgė, jeigu ji bus viena, be pinigų ir talkininkų. Tarybos nustatytas 
tautinio solidarumo įnašas yru tik minimalinė sunu, be kurios negalina 
net pradėti judėti. Bet nes norime.ir turine ne tik judėti, bet veikti. 
Veikti no tarpusavio ginčuose, bet bendram, dideliam, visų laukiamam ir 
lemiančiam žygiui - Lietuvos išlaisvinimui. šiam žygiui jokia suma, jo
kia auka nėra perdidelė.

Įtenkino jėgas. Pasaulio įvykių raida vis ryškiau ir ryškiau nuns 
rodo, kad laisvojo pasaulio žygis, kad kova tarp gerojo ir piktojo žmo
gaus nebe už kalnų. Mes matomo ir girdime, kad gerajam pradeda įgristi 
piktojo niekšybes ir kad jis vis kiečiau ir kiečiau spaudžia savo kumštį.

Ryškinus ir nes. Mus įpareigoja ne tik laisvės ar gintosios žemės 
ilgėsys, bet musų brolių kraujo auka, jų kančia ir sielvartas.

•' ' šlb tarybos pirmoji sesija

S.n. rugpiuČio 6 d. Stookholnan iš visų Švedijos kanpų susirinko 
ŠLB Tarybos nariai pirmajai nepaprastajai sesijai. Sesijoje dalyvavo šio 
Tarybos nariai: Eugenijus Budrys, Ignas Kazlauskas, Kazimieras Kraujelis, 
Jonas -KriauČiunas, Bagdonas Laucevičius, Juozas Narakas, Juozas Places', 
Vytautas Stancike ir Feliksas Valys. Be to, sesijoj dalyvavo kaip svečiai 
LCK-o nariai Juozas Lingis ir Jonas Pajaujis.

Sesijų atidarė ir įžangos žodį turo LOK-o pirmininkas V. Stanciką. 
Pirmajai Tarybos sesijai pirmininkauti buvo pakviestus vyriausias amžiu
mi Tarybos narys Juozas.Narakas, o sekretoriauti - jauniausias amžiumi -• 
Tarybos narys Eugenijus Budrys.

Svarbiausi pirmosios sesijos uždaviniai buvo: 1/ nužymėti veiklos 
gaires, 2/ priimti ŠLB statutų, 3/-nustatyti tautinio solidarumo įnašo 
normų ir 4/ išrinkti vykdomuosius organus.

Svarstant veiklos gaires, ypatingai buvo akcentuota du momentai: • 
1/ lietuvių emigracija iš Švedijos Į kitus kraštus ir 2/ pasiruošimas 
eventualiom karui. .

Taryba vienbalsiai nutarė įpareigoti Bendruomenės Valdybų panau
doti visas galimybes lietuvių emigracijai iš Švedijos paspartinti.

Po ilgesnių diskusijų buvo priimtas LOK-o paruoštas ir Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnybos Valdytojo .patvirtintas laik. ŠLB statutas. Valdybai 
pavesta iki sekančios sesijos paruošti naujų statutų ar esamų statutų 
atitinkamai papildyti, įrašant naujus ir išleidžiant nereikalingus str.

Svarstydama tautinio solidarumo įnašo normos nustatymų, Tarybų 
atsižvelgė į intensyvėjanČių Lietuvos išlaisvinimo akcijų ir didėjančius 
Šios akcijos uždavinius ir nustatė tautinio solidarumo įnašų kiekvienam 
dirbančiam lietuviui Švedijoje po tris (3) kronas per menesį. Įnašus- 
siųsti Bendruomenės Valdybai. Taryba išreiškė vieningų pageidavimų, kad 
tautinio solidarumo įnašai biltų sumokami pusmečiais ar metų ketvirčiais 
pirmyn. • -i • •’ • ’

Į ŠLB Tarybos Prezidiumų išrinkti: Tg. Kazlauskas,-’piUnlninku, 
J. Narakas — vicepirmininku ir J. Kriaučiūnas- - sekretoriumi.
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Į S LB Valdybą išrinkti: K.Krtiujalis, B. Laucevičius ir V. Sta- 
neika. Kandidatais į Valdybą išrinkti: Kl. Gur.auskas ir Alf, Rimeika.

Į Kontroles Komisiją išrinkti: Eg. Budrys, J. Pajaujis ir Vii. 
VilėiŠis.

Valdybos ir Kontroles Komisijos nariai patys pasiskirsto pareigo
mis .

SLB Tarybos pirmoji sesija pračjo darbingojo ir širdingoje nuo
taikoj. -Visą Tarybos narią buvo parodytas gilus supratimas ir vertini
mas tą uždavinių, kurioms jie buvo pašaukti Švedijos lietuvių visuonončs.

INFORMACIJOS EMIGRACIJOS REIKALU

Enigrao i jo s•gal inuna i

Australija. Į Australiją lengviausiai gali gauti įvažiavimo leidimus tie 
asmenys, Tūrio ten turi giminių arba pažįstamų. Reikia pirmiausia į juos 
kreiptis ir prašyti, kad jie Australijos Imigracijos Departamento išrū
pintų ir prisiųstų įvažiavimo leidimą. Turint tokį, kreipiamasi į arti
miausią Anglijos konsulatą ir tokiu budu gaunama vizd, Įvažiavimo leidi
mui gauti procedūra trunka apio 5-6 ndnosius. Kelionę tenka patiems • • 
apsinokčti ir iš Švedijos į Australiją kainuoja apio,2.500 Šv. kronų as
meniui. - Įsikiirimo ir darbo sąlygos yra'ten neblogos, tačiau, kiek pa-' 
tiriama iš ten nuvykusių', klimato sąlygos lietuviams nčra perdaug palan
kios. " . ■
Kanada, Emigruoti į Kanadą yra galimybių pagal vieną iŠ šių sąlygų: 
a/ turint ten giminių arba pažįstamų, kurie Kanados Imigracijos Depar

tamente išrūpina įvažiavimo leidimą. Į juos pirmiausia ir tenka kreip
tis tuo reikalu. . .

b/ ’turint mažiausiai 2.000 kan. dolerių sutaupąs Kanadoj arba jų garan
tiją. Tuo atvšju kreiptis Į artimiausią Kanados konsulatą ir prašyti 
įvažiavimo vizos.

0/ gaunant darbo sutartį Kanadoj. Norintiems emigruoti pagal darbo su- 
•sutartį reikia kreiptis į Kanados konsulatą Stockholme ir užpildyti ati
tinkamą blanką, pagal kurį Kanados konsulatas padaro žygių darbo sutar-- 
Šiai gauti Kanadoj. Procedūra trunka apie 2 - J mėnesius ir darbo sutar
tį tokiu keliu gauti daugiau galimybių yra amatintakams, ypač žemds .’Akio 
šakų specialiems darbininkams ir, be to, viengungiams.

Keliones išlaidas kiekvienu atveju tenka patiems padengti,'
U.S.A,. Į U.S.A, galina įvažiuoti‘paprastu nustatytos kvotos keliu, kuri 
lietuviams šiuo metu yra daug metų pirnjai užpildyta ir tokiu budu eilčs 
tenka laukti labai ilgai..Tačiau latvių spaudos Švedijoj ir misų priva
čia informacija iŠ U.S.A, remiantis pranešame, kad yra galimybė Displa
ced Persons', kurio dar neprarado DP.teisių ir randasi už Vokietijos, 
Austrijos ir Italijos ribų kitose Europos šalyse, gali pasinaudoti per ‘ 
4 metus savo šalies 50$ kvota, 't.y. iki 1954 m. liepos'nčn-. 1 d., jei: ; 
1/ gimę Europoj ir 'apleido savo- tėvynę dčl 2-jo pasaulinio karo pasek-

. n1^’ . . '
2/ negali grįžti į tčvyrię ddl rasinių, religinių bei politinių persekio- 

'• . Jįnų, ■ ' ' .
3/ atvyko į svetimus Europos kraštus tarp 1939 n. rugsčjo 1 d. ir 1949m.

sausio 1 d. ir juose pastoviai ncįsikSrč,
4/ atitinka kitiems U.S.A, imigracijos nuostatams,
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5/ gauna 15 Amerikos Gyventojo darbo ir buto garantijas k
Sąryšy sU tomis informacijomis 3LB Valdyba kreipusi į Amerikos 

konsulatą Stookholme, norėdama sužinoti, ar naujasis isvietIntųją asme
nų įstatjoias (Displaced Persons Act) yra taikomas lietuviams Švedijoje. 
Konsulatas i pasiteiravimų atsakė raštą, kad iŠviotintųjų asmenų įsta
tymo nuostatai yra taikomi lietuviams Švedijoje, tašiau dčl labai mažos 
kvotos reikčs gan ilgai laukti, kol prašymai vizai gauti galšs briti ga
lutinai išsprendžiami. IŠ to atsakymo išeina, ke.d galimybe emigruoti į 
U.S.A., palyginus su iki šiol buvusia, nepadidčjoį- tik palengvėjo tiek, 
kad nereikia ekonominių garantijų (Affidavits of Support), bet užtenka 
darbo ir buto garantijų.

DŠ1 darbo ir buto garantijų parripinimo ir dšl pagalbos keliones 
išlaidoms apmoksti tiems', kurie tokios pagalbos britų reikalingi, SLD Vai 
dyba kreipusi f BALFo Valdybų Amerikoje. BALFo Valdybos atsakymas dar ne 
gautas. Kai jį gausime, pranešime per SLB biuletenį.

■ i .
TAUTINIO SOLIDARUMO ĮNAŠO REIKALU

Lietuvių Bendruomenes Švedijoje š.m. rugpiučio 6 d. išrinktoji 
Valdyba pasiskirstč pareigomis ir rugsėjo 1 d. pradšjo darbų* Darbo 
pradžiai, t.y. administracijos išlaidoms,■pasiskolino 50 kronų iš lik
viduojamos Lietuvių Draugijos Švedijoje ir 30 kronų sudšjo patys Valdy
bos nariai. Tokiu bridu susidarė pradžios kapitalas-ir galėjo pasirodyti 

.informacinis bendruomenšs•biuletenis nr. 1. Biuletenio tikslas - infor
muoti bendruomenes narius, - o tokiais, pagal statutų, automatiškai yra 
skaitomi visi Švedijoj gyvenų lietuviai, - visais aktualiaisiais ben
druomenę liečiančiais reikalais, jungti visus Švedijos lietuvius 
vienon lictuviškon šetoon ir stengtis palaikyti lietuviškumų sunkiose 
tremties sąlygose.

Bendruomenes Valdybos darbas ir informacinio biuletenio ateitis 
priklausys nuo to, kiek pati bendruomene'supras lietuviškumo reikalų ir 
kiek ji paroms darbu ir piniginiu įnašu. Pirmoje Bendruomenes Tarybos 
sesijoj š.m. rugpiučio G d. buvo nutarta apsidoti tautinio solidarumo 
mokesčiu. Mokesčio dydis nustatytas trys (3) kronos mėnesiui nuo dirban
čiojo lietuvio Švedijoje, pradedant š.m. rugsčjo 1 d. Mokėjimo bridas 
nustatytas dvejopas: • 
a/ įmokant motų ketvirčiais, t.y. kas 3 menesiai pirmyn po 9 kronas, ar

ba . .
b/ sumokant iš karto, už visus metus pirmyn - 3° kronų metams.
Tokiu bridu - mokant pagal punktų ”b” išeitų metams vieton 36 kronų tik
tai 3.0 kronų.

Pinigus siųsti t.iesiog Bendruomenes Valdybai arba, kur susidaro' 
bendruomenes apylinkčs, tiesiog įmokėti apylinkių valdyboms, kurios su-- 
vo keliu persiunčia Stockhotoan. Bendruomenčs Valdyba Stookholme paskir
sto pinigus pagal statuto $5 str. Tautos Fondui,Pasaulio Lietuvių Vyriau
siajai Valdybai, PLB Kultriros Fondui ir Švedijos’Lietuvių Bendruomenei. ’ 
Tokiu bridu atskirai siųsti .pinigus Tautos Fondui, kaip iki Šiol buvo', ne
bereikia. ‘

; Bendruomenes Valdyba, atkreipdama tautiečių dčmesį į minimų rei
kalų, tikisi ir laukia iš visų Švedijos lietuvių solidarumo ir lietuviš
kų reikalų supratimo. ■
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LIETUVIAI SVETUR

Anglija
Londono ir apylinkių lietuviai rugsėjo 10 d., susirinkę didžiuliu 

Westninsterio salėn, panine jo Tautos Šventę. Atsilankė apie 4-00 Žmonių. 
Dalyvių tarpe buvo Lietuvos ninisteris p. Balutis, Estijos min. p. Tor- 
ma, p. Harrison'as ir daug kitų žynių asmenų.

Minėjimo programa buvo turininga, įvairi ir meniška, Momentui pri
taikytų paskaitų skaitė rašytojas F. NeveraviČius. Jis populiariai ir. 
originalia forma pagrindė tautinės Šventės prasmę ir pabrėžė iŠ jos iš
plaukiančius uždavinius. Jo paskaita sus ir inkus iena padarė giliį ir stip
rų įspiidį, ■ ■ '

Meninę dalį išpildė Londono Lietuvių Mono Sambūris. Ji buvo dide
li ir susidėjo iš solo, dueto, choro dainų ir tautinių šokių. Solo parr 
tijas atliko p. J. Černius, p. D. PovilaviČius, duoto -abu minėti as- • 
mens ir p. BaTceviČienė su p. L. Adomavičiūte. Solo ir dueto dainos pui
kiai atliktos, kai kurios dainos tiek dalyvius žavėjo, kad dainininkai 
buvo kviečiami dar pridėti. Dainoms akomponavo p* Cerniuvienė,

Choras, p. MamaiČio diriguojamas, sudainavo visų virtinę populia
rių lietuviškų dainų. Visas puikiai atliko. Choras yra gerai susidaina
vęs ir žyniai padidėjęs.

Labai gražiai pasirodė tautinių Šokių grupė, p.:V. ’ Turėtos vado
vaujama.

Dainininkų puikios dainos ir gražus Šokėjų pasirodymas,. tautiniai• 
..chorisčių ir šokėjų drabužiai paskaidrina ir pakele dalyviams nuotaikų. 
Sį kartų skirstėsi namo ir Šventiškai nusiteikę ir sustiprinta viltimi.

(Paimta iš ’’Britanijos Lietuvio” nr. 37 195O.IX.15.)

Argentina

Argentinos lietuvių kolonija yra gausi, bet labai išsklaidyta po 
plačių Argcntinų. Daugiausia lietuvių yra Buenos Airėse, kur susibaru-, 
sios visos stiprios kultėrinės jėgos. -Buenos Airėse lietuviai leidžia 
du laikraščius, kurie skirti visos Argentinos ir viso pasaulio lietuviam, 
tai ’’Argentinos Lietuviiį Balsas”, kolonijos veteranas ir ’’Laikas", dar 
vos prieš porų metų ginęs. Jei ne didelė lietuvių bei jų organizacijų 
paramai šie laikraščiai negaištų išsilaikyti ir tobulėti, bet kai gausiai 
ir nuoširdžiai kiekvienas lietuvis remia - jie progresuoja ir tuo džiugi
na lietuvius. „ ■ ■■

Tiek svarbesnėmis savo gyvenimo .dienomis, tiek kasdienų "Arg. Liet. 
Balsas” gauna daug aukų iŠ daugiau pasiturinčių ir gerbiančių lietuviškų 
spaudų lietuvių.

"Laikas” jau du metai kaip nopritrdksta sau garbės leidėjų, kurie 
pasiima išleisti kiekvienų naujų numerį. Be to, plaukia piniginės aukos 
jo paramai iš organizacijų ir pavienių, asmenų. ■ , •

Žinant kokius sunkumus gyvena lietuvių spauda kitose šalyse dėl 
mažos savo tautiečių paramos, Argentinos laikraščiai gali tuo didžiuotis.

Buenos Aires, 195O»VIII.9« Leonas KanČauskas
(Paimta iš "Britanijos Lietuvio" nr. 37 1950.IX.15.)

Kanada

Lietuviai aukštųjų mokyklų lankytojai Toronte įsteigė Toronto • ' 
Universiteto Lietuvių Klubų, kurį /įregistravo universiteto senate. į val
dybų įeina: stud, teisininkas J. JuŠkaitis, doktorantas philologas A. 
Paulaitis ir pritaikomųjų .mokslų inž. fakulteto stud. G, Šernas.
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Toronto parodoje lietuvių skyrius šiemet turi didelę ir gražių 
vietų vad. Moterų pavilione. išstatyti dali. A. Tamošaitienės kylimai ir 
audiniai^ dail,’A, Tamošaičio skrynia, metalo dirbiniai, dail. A. Valiaus 
medžio raižinių, dail. Bakio keramikos dirbinių,ir bendrai visokių mez
ginių ir kt. Lietuvių mezginiai premijuoti pirmųjų premija (latviai gavo 
antrųjų premijų). Parodos paaukštinime stovi staklės', kuriomis p. Tamo
šaitienė ir p. Mažeikaitė audžia lietuviškų audinį.

(Paimta iŠ "Nepriklausomos Lietuvos" nri 35 195O.IX.7..)

' ^v^ičarija

■ Beromtlns torio radijo vadovybė buvo numačiusi Baltijos valstybių
įjungimo į Sovietų Sųjungų sukaktuvių proga transliuoti atitinkamų pro- 

-gramų. Išvakarėse užsienių reikalų minister i ja šį minėjimų iš programos 
išimdino. Tai jau ne pirmas kartas, kad oficialieji Šveicarų sluoksniai 
skriaudžia baltieČius Maskvos naudai. .

į naujųjų Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės valdybų išrinkti: 
kun. dr, J. Navickas, dr, A, Gerutis ir p. GarbaČiauskiene.

(Paimta iš "Nepriklausomos Lietuvos" nr.35 195O.IX.7*)
■■ ■ i \ ' - •

■ , U.S.A.
Centrinė Lietuvių Kartoteka yrą sudaroma prie Lietuvos Generali

nio Konsulato New Yorke. Generalinis konsulas p. Jonas Budrys kviečia 
visus lietuvius', esančius už Lietuvos- ribų, suteikti Kartotekai žinias ' 
ąpie save. Tremtinių Centrinė Kartoteka", veikusi iki-šiol Miunchene, per
siunčiama iš Vokietijos į Centrinę Lietuvių kartotekų New Yorke. Šiuo 
metu Centrinė,Lietuvių Kartoteka jau turi virš do tėkstančių kortelių. 
Lietuvos Generalinio Konsulato'New Yorke•adresas yra toks: 
Consulate General of Lithuania1, 41 West Š2nd Street, New York 24, N. Y., 
USA.

Praneš imas
... . S.m. rugpiuČio 6 d. išrinktosios SLB Valdybos nariai pirmajame 

.’Valdybos posėdyje š.m, rugpiuČio JO d. pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
Vytautas Staneika - pirmininkas, inž. Kaz. Kraujelis - iždininkas ir 

v, inž. B. Laucevičius - sekretorius,

ELTOS pranešimas

Tautiečiai, radę nelietuvių spaudoje medžiagos apie Lietuvų, ma
loniai prašomi jų skubos keliu persiųsti Informacijų Tarnybai adresu: 
ELTA, (14b) Pfullingen, Goethestr. 18, Germany, /

Leidžia: Švedijos Lietuvių

; Bendruomenės Valdyba
. . > T .

Adresas;

Litauiska'Foreningen i Sverige
. : Hantvorkargatan 59/H, Stockholm

6
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