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Ginkluotoji pajėga, tautos kariškas paruošimas, buvo ir yra vie
nas pagrindinių veiksnių nepriklausomų valstybinį, gyvenimų kuriant. Sava 
kariuomenė no tik kad simbolizuoja tautos suverenumų, bet ir sudaro su
lygęs kultūrinėms ir ekonominėms gėrybėms tarpti. Tauta be kariuomenės - 
tauta be laisvės ir teisių.

Lietuvos kaniuomenės istorija ir likimas yra glaudžiai susiję su' 
lietuvių tautos likimu ir dalia. Ji visais laikais buvo tautos avangarde, 
ji buvo ir bus tautos gyvybės saugotoja, jos interesų gynėja. Rašančiam 
šiuos žodžius yra tekę girdėti daug ir skaudžių priekaištų mėsų kariuome
nei, ypač jos vadams. Mano giliu supratimu, šie priekaištai neturi giles
nio pagrindo, o išplaukia is klaidingo kariuomenes, jos paskirties ir už
davinių supratimo.

Į kariuomenę reikia žiėrėti kaip į nedalomų tautos dalį, kaip į 
pačių didžiausių ir pajėgiausių jos dalį. Kariuomenę sudaro ne tik kadro 
karininkai ir puskarininkiai, bet visi pajėgės vyrai ir pajėgios moterys. 
Jei tauta, jos vyriausybė kapituliuoja, kariuomenė, kaip tokia, automa
tiškai turi kapituliuoti. ••• ■ • '

kr mėsų tautos kariškas kapituliavimas 194,0 metais prieš Sovietų 
■ Sųjunga buvo klaida, šiandien, bėtų dar per anksti spręsti. Pasaulinis ka- 

• ras dar nėra galutinai, pasibaigęs, dabartinė tautų ir valstybių padėtis 
dar gali ne vienų kartų keistisIr keisis. Kas žino, kad ji nepasikeis 
mėsų tautos naudai? . ‘

Blogiau, kaip šiandien mėsų tauta turi, negali bėti. Mos nebetu
rimo daugiau ko beprarasti. Mes galime tik laimėti. Ir nes laimėsime, 
laimėsime nelygių kovų tik per aukas ir pasišventimų. Tom turine suburti 
.visas mėsų šiandien po pasaulį išblaškytas jėgas vienon’ darnion pasaulio 

-■.lietuvių seimbn ir siekti vieno vienintelio tikslo — laisvos Lietuvos.

'Lozoraičių' 
biblioteka
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Bernardas Brazdžionis

TRIMITAS

Juodą vakarą, tamsų - girdžiu -

Kažkur gaudžia pabudęs trimitas,

Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių,

Kaip skambantis rytdienos rytas.

Ir matau - milijonai minią

Nuo pečių mota r ils Šią ją naktį,

Ir tremtinių, vergą, kalinių

Širdys ima gyvenimu plakti.

Juodą vakarą, tamsų - girdžiu -

Gaudžia laisvčs ir s'aulSs trimitas, \

Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių, . ’

Bunda Lietuvai rytdienos rytas’.’

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Nauji komisarai • -

Paskutiniu motu LTSR-c Maskva įvykdS kai kuriuos liaudies komisa
rų (dabar vadinamų ’’ministrais") 'pakeitimus. Drg. Sistiakovas Aleksie
jus, Michailo•sdnus, paskirtas LTSR ministrų tarybos pirmininko pavaduo
toju (pirmininku tebėra M,. Gedvilą). Drg. Augustinaitis Vladislovas, :Jo- 
sifo sūnūs, atleistas iš LTSR tarybinių ūkių ministro pareigų ir paskir
tas LTSR žem<5s dkio ministru. LTSR tarybinių dkių ministru paskirtas drg. 
Mamajovas Dimitrijus, Aleksiejaus sdnus. . ’ •

Naujas’plono komisijos pirmininkas

LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo įsaku iš 1950.VIII.25* drg. ; • 
Petrovas Aleksiejus, Michailo siinus,-paskirtas valstybinas plano komisi
jos pirmininku.

' F **#**.•*.-• -., , , f - ’■ ' . . . * - ■' ■

MGB-istas Guzevitius scenoje. ■■ . v

Į "rašytojus" išvirtęs politinis komisaras Guzevičius paskutiniu 
pasidart-dramaturgu.'Jo "Kalvio Ignoto teisybė" suvaidinta scenoje. ...
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Pastatymui vadovavo K. Kymantaitė ir A. Kernagis. Dailininkas - J. Sur- 
kovinius.

- Kauno pastatyta J. Gustaičio pjesė "Į šviesią ateitį”, vaizduo
janti kolchozų augina Lietuvoje. Pastatymų režisavo pats autorius, deko
ratorius - jaunas dailininkas V. Banaitis.

- Jaunino teatre pasirodė j, Cyžiaus pjesė "išlaisvinta jaunystė", 
Klaipėdoje - J. Marcinkevičiaus "Didžiuoju keliu", kuria pastatė J. Mil
tinis. Ir A. Pakarklis neatsilieka. Jo pjesė "Pakilęs miestas" pasirodė 
Šiauliuose J. šcino režisūroje, dailininkas M. Percovas.

Prieš Ameriką

iš pakartotinai gautos liepos pabaigoj ir rugpiuČio mė'n, lietuvių 
kalba spausdinamos tarybinės spaudos skilčių matyti, kad bolševikų ve
dama prieš amerikinė akcija dar labiau sustiprinta. Negalėdami išugdyti 
priešamerikoniskų tendencijų suaugusių lietuvių tarpe, pradėjo jų vesti 
per mokyklas. Mitinguose ir moksleivių susirinkimuose, taip pat spaudoje, 
reikalaujama "sudrausti Amerikos agresoriuš"’ arba "Šalin is Korėjos kru- . 
vinus imperialistų nagus".

Kulia naktimis ’ ■
Būsimoje karo ruošai, kurį, be abejo, bandys sukelti Sovietų Sų- ' 

junga, labai reikalingos didesnes maisto atsargos.. To pasėkoje šiais me
tais- Lietuvoje bolševikų pareigūnai stengėsi ištraukti iš kolchozų kiek 
galint daugiau grėdų. Su ypatinga partijos pareigūnų priežiūra visi ja
vai buvo suvežti į kolchozų klojimus, be atodairos iškuliami ir tuojaus 
raudonosiomis gurguolėmis suvežti į valstybinius sandėlius, paliekant 
tik mažų jų kiekį sėklai ir kolchozĮninku reikalams. Daugelyje Lietuvos 
vietų organizuotas naktinis kūlimas. Kolchozininkai turėjo vargti dienas 
ir naktis, kol javai buvo iškulti ir išgabenti.

Kiauri sandėliai

. ■ Visa bolševikinė spauda’ be atodairos ragina’ Lietuvos kolchozus 
skubiai suvežti į valstybinius sandėlius savo grūdus. Tačiau iš "Tieso
je" atspausdintu korespondencijų matyti, kad sandėliai nėra kaip rei
kiant paruošti, štai kaip atrodo Radviliškio centriniai grūdų sandėliai: 
"Stogai kiauri, grindys nesutvarkytos, grūdų valymo mašinos neaprūpintos' 
pilnu sietų komplektu, grūdų valymo aikštele neparuošta". Negeriau ir kl- 

, tur. Baisiogalos grūdų paruošos-punkte sandėliai -"atremontuoti", bet san
dėlyje nr. 1 per stogų teka, sandėlis nr. 7 visiškai netinkagrūdams lai
kyti. Kėdainių grūdų paruošų punktas neparengė galutinai technikinės’ba
zes grūdams priimti; sandėliuose, kur laikomi grūdai, sienos šlapios;
dviejų sandėlių s toga ir kiauri. Joniškio grūdų paruošų punkto direktorius^ 
drg. Marčenkb nurodė ataskaitoje, kad technikinė bazė galutinai parengta; 
tačiau sandėlių., nr. nr. fjj $ ir 10 kiauri stogai nesutaisyti, sandėlyje 
nr. J reikia deti-naujas grindis.'Visi sandėliai nedezinfekuoti.

Naujas vergijos penkmetis ' ' ’' \
Maskvos radijas jau skelbia, kad Kuibiševe (prie Volgos) jau pra

dedama statyti didžiulė elektrinė.su 10 milijardų KW metines gamybos. 
Panašios elektrinės rengiamos.prie Stalingrado ir Turkmėnijoje. Vandens 
keliams plėsti užplanuota’baltoji (no Baltijos), jūra sujungti su Kaspi
jos’ jūra, kurių toliau kanalais pratęsti iki-Afganistano ir į centrinį 
Sibiru, kuris būsiųs iriguojamas. Ukrainos stepėms drėkinti būsiu iškas
ti kanalai Krimo ir Ukrainoje. Sovietų praktika kanalus kasti jau plačiai 
žinoma pasaulyje.-Kremliaus valdovai nuolatos parūpina liaudžiai-darbo',
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' kad-būtų kur siųsti alkiui, kančiai ir-baisiai mirčiai milijonai nelai

mingų žmonių.
’’Tiesa’’ rašo, kad ’’Visa TSRS liaudis kanalų statybos sumanymus su- 

• tinka su didžiausiu džiaugsmu”i ‘’Turkmėnijos kanalas tampa visaliaudine 
statyba. Visa tarybinė liaudis išreiškia pasiryžimų visokiariopai padė
ti, kad stalininė užduotis būtų laiku įvykdyta”. (’’Tiesa” 1950.IX.26.). '

-"Lietuvių tauta draugo su visomis tarybinėmis tautomis su džiaug
smu sutiko žinių apie TSRS ministrų tarybos nutarimų dėl svarbiausiojo 
Turkmėnijos kanalo statybos" - tame pat "Tiesos" numeryje rašo drg. prof' 
T. Ivanauskas. Spauda ir radijas pabrėžia reikalų ir lietuvių tautai ’’pa
remti" statybos sumanymų, nes to reikalaujųs pats Stalinas. Bolševikinis 
poetas Rcimeris jau spėjo kanalo garbei sudėti naujų eilėraštį, o kol
chozuos jau skleidžiama mintis', kad reikia broliškoms respublikoms padė- 
•ti tokio masto kanalus kasti... Nėra abejones, kad tūkstančiai Lietuvos 
žmonių, kurioms lig šiol buvo pavykę išvengti deportacijų, netrukus bus 
pasiųsti lėtai mirčiai prie kanalų kasimo.

Prokuroras Bacharov baudžia kolchozininkus

Bacharov paskelbi kai kuriuos teismo sprendimus kolchozininkams 
už kolchozų turto graibstymų. Kaišedorių rajono kolchozininkai Žiugžda 
ir Stankevičius gavo po 10 metų, Naudžiūnas metus. Tų turima asmeni
nė nuosavybė (drabužiai ir kitos smulkmenos) konfiskuota. Klaipėdos ra- 

' jono ’’Jaunosios Gvardijos” kolchozo revizijos komisijos pirmininkas 
M. Klinkaitis su sūnum V. Klinkaičiu, bado priversti paėmė 2 cnt. kol
chozo grūdų. Tėvas nubaustas už tai 15 metų, sūnus - Š metus. Panašio
mis bausmėmis nubausti Širvintų rajono .kolchozininkai A. ModkeviČiuS. * 
S. Sovlcvičius, Kaišedorių rajono P. Nuktclonis ir kt. LTSR prokuratūra, 
pareiškia Bacharov', yra nurodžiusi visiems teismams bausti kolchozinin
kus didžiausiomis bausmėmis. , ? ■' ■ _ " -

500 sustambintų kolchozų Klaipėdos srity

Klaipėdos apylinkėse jau nuo karo pabaiga? pradėti steigti kolcho
zai. Todėl čia jų stambinimas toliausiai pažengęs. "Tiesos" daviniais 
(1950.IK.7«) Čia jau sustambinta 500 kolchozų. Laikraštis nurodo, kad 
Klaipėdos srityje yra dar rajonų, kaip Salantų, Plungės ir eilė kitų, 
kurių partiniai, ir tarybiniai vadovai reikiamai neįvertino politinio- 
masinio darbo reikšmės, konkrečiai nevadovaųja kolchozų stambinimui ir 
grūdų paruošoms, nedirba su aktyvu ir neturi glaudžių ryšių su masėmis, 
iš kitų davinių matyti, kad kolchozų stambinimas ir čia sunkiai vyksta. 
Spauda dėl to kaltina agitatorius... . < ' .

’’Stalino kelias” nepataikė Stalino keliu ' ' ,

? ,, Partijos linijos laikytis nelengva, ypač kai ji dažnai- keičiasi.
Stalino -linijos saugotoja? Lietuvoj yra laikraštis "Tiesa". Ji pamoko 
ypač provincijos laikraščius. Neseniai "Tiesa” sukėlė audrų dėl Kupiš
kio rajoninio laikraštuko "Stalino Keliu", nuėjusio kaip tik ne Stalino 
keliu, nes visai klaidingai nušviotusio kolchozų starnbinimo reikšmę.; 
Partija ir spauda dėl to .puolė atsakingoj į redaktorių S. Zaukų. Bet liaū- 

"dis-jau buvusi suklaidinta ir todėl-buvęs sutrauktas bolŠovinis aktyvas'į 
kuris rusiškai ir lietuviškai specialiuose- susirinkimuose aiškinęs-gy
ventojams, ’kad "Stalino Keliu" suklydęs. Šia proga "Tiesa” pažymi: 
”LKP(b) Kupiškio rajono komitetas apsvarstė klaidingo straipsnio auto-? 
riųus pasiėlgimų ir jį atitinkamai nubaudė". Tas jau-žinos, kų reiškia
'ųopataikyti pagal linijų. - * ;•
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Varpų rinkimo brigados

’’Tiesa" (195O.IX.1*) rašo apie varpų rinkimo brigadų reikalingumų.’ 
Duonos stigdami kolchozininkai nedarbo metu eina į nuvalyto derliaus lau
kus ir renka dar likusias varpas savo maistui. Komunistai paleido agita
torius, kad įtikintų kolohozininkus, jog varpas rinkti nedarbo motu iic 
tai gali, bet jas turi atiduoti valstybei, nes jos kolchozo nuosavybe. 
Bolševikai apskaito, .kačĮ. jei rugienoje viename kvadratiniame metro pasi
liks bent penkios varpos, tai iš kiekvieno hektaro kolchozas gaus apie ■ 
pusantro pildo grudų mažiau, negu užderėjo. Vilkijos rajone varpoms rink
ti buvo išvaryti seneliai ir vaikai. Kas tuo bildu surinktas varpas nori 
sau pasilikti, yra smarkiai baudžiamas.

(Paimta ią ELTOS biuletenių nr. nr. 11 ir 12).

LAISVAME PASAULYJE

Diplomatų protestas susilaukt pripažinimo

’’Chicago Herald-American” 195O»VIII.1O. gražiai paminėjo Pabaltijo 
valstybių okupacijos dešimtmetį, paskelbdamas ilgų straipsnį antrašte 
"Pavergtųjų Pabaltijo tautų šauksmas". Laikraštis nurodo,'kad jau A.A. • 
Ppezidento Ruzvelto aktu 19^+0 metais buvo pasmerkta sovietų agresija Pa
baltijo- valstybių atžvilgiu. Lietuva, Latvija ir Estija JAV esančios 
pripažįstamos nepriklausomomis ir jų senieji diplomatai turį pilnas tei
ses. Tie diplomatiniai atstovai, nurodo laikraštis, Pabaltijo valstybių 
okupacijos dešimtmečio proga įteikę specialų memorandumų Ministeriui 
Dean Acheson. ’’Dabai*, po 10 metų brutalios tironijos, Baltijos tautos iš 
naujo reikalauja laisvčs ir teisingumo’.’ Toliau laikraštis,“ pasiremdamas 
memorandume patiekta medžiaga, nurodo, kad jau seniai Pabaltijo kraštai 
netekę visų žmogaus laisvių, gi sovietizacijos programa esanti vykdoma 
labai smarkiu tempu, masines gyventojų deportacijos vedamos metodiškai 
:i'r' apgalvotai. Baigdamas laikraštis, pažymi, kad bolševikų sistematingai 
tęsiamas laisvčs išniekinimas Lietuvoje, Latvijoje.ir Estijoje aiškiai 
įrodųs, kad'buvusio JAV prezidento Hooverio pasiūlymas reorganizuoti 
Jungtinių Tautų Organizacijų, kurio je jau nebebūtų Rusi jos ir jos sate
litų,- esųs visiškai pribrendęs reikalas.

Neužmiršta' vysk. Paltaroko ■ -

’’New Yorker Staats-Zeitung”, didžiausias krašto laikraštis vokie
čių kalba, 1950,IX.6. numeryje pirmame puslapyje paskelbi iš Vatikano 
miesto gautų žinių apie galimų iš-bolševikų pusčs 75 metų amžiaus seno
lio vyskupo K. Paltaroko nužudymų. Laikraštis šia proga priduria, kad ir 
kiti Lietuvos dvasininkai buvę arba nužudyti, arba deportuoti.

Gražiai įvertino lietuvių parodų

’’Chicago Daily Tribūno” (1950.IX.7.) daug vietos skyrč lietuvių 
tremtinių dailčs parodai. Savo reportaže Gladys Priddy pabrėžia, kad kal
bų apie ikonų tautos, kuri Šimtmečius vergavus atgavo--laisva, kad včl jos 
netektų. Ypatingai lankytojus traukių kryžiai. Toliau aprašo Petravičiaus, 

<Kaupo, Kiaulčno, Augiaus, ValeŠkos, Varno-kūrinius. Kitoj vie-toj laikraš
tis padčjo J parodos nuotraukas: kryžiatis.,'Kasiulio ’’Tiemtiniai” ir lėk
štę su Vytauto Didžiojo paveikslu. ■'

i
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ALTS pasisako už 2LB

Amerikos Lietuvių Tautinio Sąjūdžio tarybos^ skyrių pirmininkų ir 
atstovų konferencija spalio 14 - lp dienomis pavedi savo atstovėms ALTo 
siekti, kad neatidėliojant imtųsi Amerikos lietuvių bendruomenes organi
zavimo. ALTS valdyba pateiki Aląjui persiorganizavimo projektą, kad rei
kalą įstatytų į tinkamas vėžes.

• '■ 1 • . ■ ■ ■ . .

Vyžiai remia PLB . ■

Amerikos lietuvių "Vyžių” seilius Chicagojo patvirtino PLB nuosta
tų projektą, PLB idėją užgyrė ir Amerikos lietuvių katalikų kunigų vie
nybes konferencija, sudarydama tomraikalui specialią studijų komisiją* ■

"Vyžių" seimas paragino organizacijas susirūpinti bendruomenės or
ganų sudarymu ir tuo prisidėti prie kovos už lietuvybę.

Lietuviai tremtiniai JAV romia PLB

Connecticut valstybes lietuvių tremtinių suvažiavimas pripažino 
svarbiu ir skubiu reikalu sudaryti JV lietuvių bendruomenės organus. Tam 
išrinko komitetą. Įvertindamas lėšų reikalą laisvinimo darbui, suvažia
vimas paragino visus lietuvius apsidėti nuolatiniu tautinio solidarumo 
mokosŽiu Lietuvos laisvinimo reikalams.

Prancūzijos lietuvių suvažiavimas ‘

Spalio 22 d. Paryžiuje įvyko Prancūzijos lietuvių atstovų suvažia- 
- vimas. Buvo svarstyti emigracijos, šalpos ir lietuvių bendruomenės orga

nizavimo reikalai. Sudarytas bendruomenės organizacinis komitetas. Suva
žiavime- dalyvavo VLlKo pirmininkas M. Krupavižius.

Argentinos lietuviai dedasi į PLB

•.Spalio 22 d. Buenos Aires lietuvių parapijos salėje įvyko lietuvių 
susirinkimas Argentinos Lietuvių Bendruomenės organizavimo reikalams;ap-‘ 

Įtarti. Susirinkime dalyvavo. įvairių pažiūrų ir įsitikinimų lietuviai^: ku
rie rado benrą kalbą ir susirinkimas sklandžiai praėjo, Susirinkimaš iš
rinko laikinąjį organizacinį komitetą šios sudėties: Kun. P. Garšva, 

••rodį Konst. Norkus. Ig. Padvalskis,’L. Sruoga, prof. D., Gruodis’, muz.-
A. KupreviŽius, inz. J. Ramanauskas,; J. Gilvydis. ir. tols., Budrulis.

Baigiant susirinkimą priimtos atitinkamos rezoliucijos VLIKo pir
mininkui M. Krupavižiui, Lietuvos pasiuntiniui Pietų Amerikoje dr.’K.- 
Graužiniu! ir Amerikos Lietuvių Tarybai.

-vi*.-. (Paimta iš.ELTOS biuletenių nr. nr. 11 ir 12).

EMIGRACIJOS REIKALAI

Į Jungtines Amerikos Valstybes ■

’ . Emigracija į .Jungtines Amerikos Valstyb.es yra palengvinta pagal
.. D2:'įstatymą, kuris taikomas■ir Švedijoje gyvenantiems tremtiniams, tu- 

... rliitiems DP teisės. Patirta, kad .-Šiais metais duodama eiga emigracinėms 
byloms tų asmenų,. kurie užsiregistravo ’emigracijai 194^ ir 1947 metais.

’ x Norintieji:-emigruoti' į. lungtihes- Aaęrikbs, Valstybes .turi atlikti 
šiuos formalumus: 1/ įsirašyti konsulato ir užpildyti bendrą įsirašymo 
blanką", 2/ DP turi užpildyti D? skirtą blanką,- 3/ pristatyti darbo ir 
buto garantijas arba Affidavit of Support, 4/ gimimo liudijimą, 5/ ve
dybų liudijimą, 6/ karinės tarnybos liudijimą, 7/ nebaudimo liudijimą,
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3/ DP - kada ir iŠ kur atvyko į Švediją, 9/ DP - kad negali grįžti į tė
vynę dšl rasinių, religinių ar politinių persekiojimų, 10/ DP - kad nč- 
ra šiame krašte ar kur kitur pastoviai įsikūręs.

Kas iš tautiečių. norinčių emigruoti į Jungtines Amerikos Valsty
bes, neturi sutvarkąs čia išvardintus dokumentus, tiems patartina reika
lingus dokumentus dabar sutvarkyti. Punktuose 4-7 išvardintus dokumen
tus galina susitvarkyti Švedijos Lietuvių Bendruomenes Valdyboje, taip 
pat ir punktuose 9-10 išvardintus dokumentus galima sudaryti Bendruo
menes Valdyboje. UŽ kiekvieno dokumento sudarymų dviejuose egzemplio
riuose imamas mokestis trys (3) kronos. Punkte 8 išvardintų dokumentų - 
kada ir iš kur atvyko į Švediją - išduoda Svetimšalių Komisija.

Į Kanadą

Patirta, kad emigracija į Kanadą dabar yra lengvinama. Ton gali 
emigruoti:

1/ Asmenys, kurie turi Kanadoje giminių ar gerų pažįstamų, kurie • 
gali išrūpinti Kanados Imigracijos Departamento leidimų Kanadon įvažiuo
ti. Tokiems asmenims nšra taikomas joks suvaržymas d<51 amžiaus.

2/ Asmenys, kurie neturi Kanadoje .nei giminių, nei draugų, taip 
pat gali emigruoti į Kanadą, jei jie: a/ yra geros sveikatos, b/ gero 
patikimumo”, c/ gali apsimokėti kelione, d/ turi specialybę, kuri paleng
vina susirasti darbą (technikai, amatininkai, Žemes dkio darbininkai ir 
panašiai), o/ vyrai nosenosni 4$ metų, moterys -nesenesnšs 35 motų.

Kas atitinka šiame punkte išvardintas sąlygas ir nerštų emigruoti ' 
į Kanadą, turi betarpiai kreiptis į Kanados konsulatą Stookholnc (Strand- 
vžlgon 7 &) • Formalumų sutvarkymas užtrunka 2-3 menesius.

TAUTINIO SOLIDARUMO ĮNAŠAS

Švedijos Lietuvių Bendruomenes Valdyba dškoja visiems tiems tau
tiečiams, kurie tuo tarpu atliko vienų iš būtiniausių pareigų savo ko
vojančiai tčvynei - sumokėjo nustatytą tautinio solidarumo mokestį.

Ta proga Valdyba prašo ir tuos dirbančius tautiečius Švedijoj, ku
rie dar neišgirdo musų balso ar d<51 laiko stokos nesuspėjo uąpildyti pri
siųstų perlaidų, - tai atlikti ir pasiųsti savo įnašą Bondrudmcnčs Val
dybos adresu Stockholman.

40$ to įnašo automatiškai eina Tautos Fondan ir tokiu bildu kiekvie
na laiku įnešta krona sustiprina milsų pastangas tautos kovoje už laisvę.

Leidžia: Švedijos Lietuvių

Bondruomenčs Valdyba

Adresas: Litauiska ffdreningcn i Sverige

Hantvcrkargatan 59/Stockholm
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