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”UŽgrudinkim. jėgas skausmuos, 
Gegužis sodais atlinguos, 

' ' .Mums -tėviškėlę atvaduos...”
• B. Sruoga

u ■ Jau vienuoliktąjį-kartą švenčiame ..Lietuvos nepriklausomybės ir laisr* * 
ves Šventę nelaisvas sąlygose .Vienuoliknletinė priespauda, dvasinis ir eko
nominis skurdimas laužo ir latižo lie tuvį ji Daug ją palūžo* Daug ją Žuvo ne
lygioje kovoje, daugelį išvaikė ir išblaŠkČ'po svetimus kraštus. Bet ir • 
išvytasis lietuvis nenustojo ilgėtis tėvynės, neprarado vilties ir tikėji
mo Lietuvos išsilaisvinimu, jos atsistatymu ir gerbūviu. Viena vienintelė ' 
mintis, lyg baisus sapnas, vargina lietuvio sielą, drumsčia ramybę ir troš- 
kiną samaninį džiaugsmą. Kada gi tai bus? Kada ateis Lietuvos išsilaisvini
mo valanda ir galas nekaltą žmonių dvasinėms ir fizinėms kančioms?

Norėdami atsakyti į šį/mus visus kankinantį klausimą, mes turime pir
miau atsakyti į du kitus klausimus* “Pirmas "j kada įvyks pasaulinis konflik-" 
tas, kurio tik laimingoj "pabaigoj Lietuva-gali išsilaisvinti. Antras1, ar 
pakaks lietuviams dvąsinią ir fizinią jėgą išnešti priespaudos naštą iki 
jos pabaigos ir ar pakaks politinės- išminties ir patyrimo sukurti tokios 
gyvenimo sąlygos", kuriose žmogus jaustąsi laisvas, reliatyviai laimingas 
ir saugus nuo bet kokio teroro. ■' ‘ *,

Tas, kas seka pasaulinių įvykią raidą", mato", kad lemiantis susiduri-.- 
mas tarp komunizmo ir laisvojo žmogaus nebėra tolimos ateities reikalas.. 
Daug komplikuotesnė problema yra - tai numatymas Šito susidiirimo’ pasek- * 
mią ir rezultatu. Kad ir kaip bebotumėme optimistiškai nusiteikę, neturi
me pagrindo tikėtis ir laukti lengvo ir greito bolševizmo sutriuškinimo,' 
Neturime pamiršti, kad bolševizmas yra susiorganizavęs į geležinės disai- 
plinos organizaciją", kad jis yra apsiginklavęs nuo koją iki /galvos bruta
lumu", niekšybėmis",- žalčio: gudrumu, ir .šėtono dorybėmis / 0 fs kitos puses,■ / 
laisvasis pasaulis nenori ir negali atsisakyti tą patogumų, kuriuos jis
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įsigijo per ilgus laisvojo gyvenimo amžius,. Jeigu mes įsigilinsime’į Šve
dų tiek valdančios tiek opozicinių partijų užsienio politikos esmę, tai ' 
pamatysime vienų vienintelį visų troškimų, bet kokia kaina išlaikyti neu
tralumų. Nors ir eilinis švedas supranta, kad pasaulinio konflikto atvėju 
Švedijos neutralumas ir neprĮsidėjimas prie vakarų bloko netiesioginiai 
stiprintų komunistų pozicijų ir dar daugiau, kad Švedijos laisvei gali • 
gręsti ir grasia tik rytų kaimynas, nežiūrint šito1, jis yra pasiryžęs iki 
paskutiniųjų laikytis neutralumo.

Kų gi tai reiškia ir rodo? Tai rodo, kad retas žmogus, reta tauta no
ri aukoti turimų (kad ir trumpalaikį) gerbūvį dėl nežinomos kad ir didelių 
vilionių ateities. Sunku pasakyti, kaip elgtųsi mėsų tauta bėdama švedų ' 
padėty, bet dabartinėse savo sųlygose ji yra ir bus pačiose pirmose eilė-, 
se kovoje prieš bolševizmų.

Pereidami prie savo tautos dvasinių ir fizinių išteklių ir jos sude
damų prieš laikų aukų, turime visu rimtumu susimus ty t i ir prieiti vienin
gų išvadų ir vieno sprendimo. Esamose sųlygose ir turimomis priemonėmis 
mes nedaug kuo: .tegalim padėti savo kenčiančiam kraštui ir kovojančiam bro
liui. Tačiau mėsų kraštas yra labai reikalingas paramos ir jos beviltiškai 
laukia. Beviltiškai dėlto, kad mėsų pačių politinė padėtis yra beviltiškų.

Nenorėdami gilintis ir ieškoti kaltes priežasčių ir kaltininkų, mes' 
su giliu įsitikinimu trokštamo, kad Lietuvos išlaisvinimo akcija užsieny
je bėtų dar daugiau sustiprinta ir daugiau centralizuota negu iki šiol. '

Vienos ar kitos naujos organizacijos įsteigimas neišsprendžia-ir ne
išspręs problemos. Reikia, kad praktiškai vadovauju lietuvių visuomenei 
asmenys ir organizacijos susitartų bent pagrindiniais klausimais ir su
rastų formulę bent didžiai daugumai priimtinų.

Mėsų manymu , jau bėtų pats vėliausias laikas sušaukti Lietuvos poli
tinių veiksnių ir rezistencinių jėgų konferencijų, kurioje bėtų aptarta 
visi mums rėpimi klausimai ir galutinai susitarta dėl formų, metodų ir 
priemonių Lietuvos išsilaisvinimo kovoje.

Šitokių konferencijų turėtų kviesti Amerikos Lietuvių Taryba kuriame' 
nors Amerikos mieste'. Į jų turėtų bėti pakviesta: politinių partijų atsto
vai, diplomatijos šefas ir bent du įgalioti ministerial, rezistencijos at
stovai ir pavieniai asmenys, turį lietuvių tautoj pasitikėjimo ir patini
mo politiniame, valstybiniame, kultėriniame ar rezistencijos darbe. Šitos 
konferencijos nutarimai turėtų bėti -privalomi visoms partijoms, organiza
cijoms ir visai lietuvių.masei užsienyje. J . '

; Kol šitokios ar panašios k'onferenoijos nebusi nebus vienybės ir su
tarimo Lietuvos išlaisvinimo darbe.

■‘‘Tikėdami kilnia ja’lietuvių dvasia ir neišsemiama jų meile savo kraš- 
’tui, mes norime tikėti", kad nepritrūks išminties'ir geros valios..

: : Vasario 16-tos dienos minejimų mes'kviečiame visus lietuvius Švedijoj 
atžymėti giliu susikaupimų, asmeniška auka ir tvirtu pasiryžimu prisidėti 
prie mėsų visų lėkesČių įgyvendinimo. '
* . • ' "IŠ- kaimų ir miestų,' iŠ urvų ir girių,

• IŠ tremties' golgotų renkasi miniaj 
Kankinių net vėlės iŠ kapų išnirę 
Saukia visai žemei: kelsis Lietuvai”

VYRIAUSIOJO LIETUVOS- fflAĮSV'INIMO KOMITETO . .

» " ’ ATSIŠAUKIMAS' VASARIO 16-SIOS proga- " . . ■ '
glų Vasarįp'Sešiolįktųjų švenčiame. kitaip;.'negu- anųsiasK laisvės-laijj- kdig. kitaip- Švenčiame jau viėnuolik’tųjį1 kaitų. -’SvonČ lame’ be Lietuvos .
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nepriklausomybės ir tautos laisvas. Šią Vasario .Šešioliktąją švenčiame ne* 
savo žemelyje, no savo pastogėse, vieniši, išblaškyti, išskirtstyti, ’nesu
prantami ir niekinami'^ prarymotomis rankomis ir ’pražiūrėtomis akimis, su- 

’ geltomis Širdimis ir su nuolatiniu klausimu lupose - kada gi, Viešpatie, 
kada baigsis mėsą kančios ii* kada vėl grįšime į savo laisvą Lietuvėlę, į 
savus apleistuosius namelius. Dar sunkiau ją švenčia mėsą broliai ir sesės 
kurie pasiliko savo gimtoj Salelėj*. Jie ją švenčia.savo tautiečiu ir savo 
pačiu kraujo ir aSarą klanuose; vietoj linksmos dainos klausosi Širdį ve
riančią skausmą, dejonlą: juos slegia sunki priešo apgaulė, priespauda, 
tokia, kokios pasaulis nėra matęs. Jie Švenčia Žiūrėdami į kryžiuojamąją 
tautą, tuštinamą tėvynę ir lietuvišką galvą -mažinimą. 0 tačiau ir šiose 
sąlygose mes švenčiamo Vasario Šešioliktąją. Kodėl? Ugi todėl, kad ji yra 
musą tautinė velykinė, kad mes tą dieną perkratome savo tautinę sabinę ir’ 

. patikriname į ar mes dar einame Lietuvos keliu, ar jau išsukome į svetimuo
sius klystkelius; ar mes dar kvėpuojame savu lietuviškuoju oru ir gyvena-’ 
me lietuviškuoju gyvenimu, ar jau pasijutome be lietuviškos galios ir sie
kimą. Ar mes visa atiduodame’ Lietuvai ir sau pasiliekame tik tai, kas nuo 
jos atlieka', ar atvirkščiai - jai duodame tik tai, kas atlieka nuo mėsą.’ 
Šiose sąlygose Vasario Šešioliktoji - tai pasitikrinimo, apgailėjimo, pa
siryžimo, pasitaisymo ir susištiprinimo Šventė. Ji’mums ir dabar kaip bu
vusi nepalaužiamoms jėgoms kovai už tėvynės laisvę įgyti, sunkioms klin
tims nugalėti, didiems vargams nepalėžus pakelti,■ bandomoms viltims gai
vinti, visuomet jaunai ir tyrai lietuviškai sąžinei išlaikyti ir didvy-

- ’riškam kovingumui palaikyti ir stiprinti, neišsemiamas šaltinis. Vasario’ 
Šešioliktoji mums ir dabar tautinio apsivalymo, sustiprinimo ir įsirikia-

’ vimo į geriausią Lietuvos vaiką plieno kieto rikes, kovojančias už savo 
tėvynes laisvę,ir savo tautieČią garbę ir gerovę. Tad švęskime ją taip“ 
kad iš to daugiausia laimėtą Lietuva. Švęskime ir Dievo pagalbos paprašę 
ir savo visas jėgas Ir išteklius, be jokią rezervą*ir be jokią gudragal
viavimą tėvynei, pavedę. • ’

• Kova sunki, ir žėtbėtinė. Kova ne'tik. Lietuvos su raudonuoju priešu,' 
bet visos žmonijos.1 Jos visos ’ likimas kartu "'bus sprendžiamas, amoni ja-pa
saulio raudonąjį priešą'jau’pažino ir pradeda imtis'reikiamą prlemonią ' 
su juO kovoti. Dangus niaukiasi. Juodi debesys telkiasi ir ties mėsą sals
vomis, bet po tais debesimis švęsi- saulutė ir gerojo rytojaus viltys sle
piasi. Visas pasaulis tai didžiajai - ir ždtbiitinei kovai rikiuoja; visas 
savo jėgas ir joms visoms’vieną vadą paskiria. Mes turėsime kovoti bendra
me fronte su visa Žmonija“, bet kovosim kaip Lietuva', todėl pirmiausia pa
tys turime savo jėgas suburti ir išrikiuoti su viena vyriausiąja vadovybe 
priešaky. Ta vyriausioji vadovybė yra - Vyriausiasis Lietuvos išlaisvini
mo Komitetas. Jis stojo į Lietuvos laisvinimo darbą visos politiniai or
ganizuotos visuomenės pavedamas'ir laiminamas. Ji tokiu pripažino visa 
tremtinlškoji ir emigrantinė visuomenė, su juo'kaipo tokiu", kad_įr be ofi- 
6ialaus pripažinimo, skaitosi kitą'vals.tybią vyriausybės", bet kas sv’ar-’”“* 

-’ blausia - jį tokiu if-’tai'"viėhatlhią”UŽsieniuose,’,“"pripaŽino ir patvirtino 
Lietuvoje susikūręs vyriausias krašto rezistenciją apjungiąs organas. Tad 
telktis apie Vyriausią Lietuvos išlaisvinimo Komitetą, pasiduot jo vado
vybei..įr_autoritetui - kiekvieno lietuvio pareiga. Kova- su VLIKu,. jo ddr-
bų trukdymas - Lietuvos reikalams kenkimas. Visos lietuviškosios jėgos • 
užsieniuose darniai išrikiuotos kovai už~Lietuvos laisvę, Vyriausiojo Lie
tuvos išlaisvinimo Komiteto vadovybėje-. Apsijungę ir apsivieniję politi
nėje srityje, taip pat turime atlikti ir kitose srityse. Turima galvoje ’ 
Pasaulio LietuVią Bendruomenė. Ji turės suvaidinti tokį pagelbinį vaidme
nį Lietuvos laisvinimo darbe, kokio jokia jėga neatliks. Ir pavojuj atsi
dūrusiai užsieniuose lietuvybei tik PLB galės teikti reikiamos pagalbos ‘ 
ir apsaugos. Darbas einą į pabaigą. Reikia tikėtis,' kad po Vasario Šešio
liktosios tautinio atsinaujinimo ir 'susi'stiprlnimo visos kliėtys ir abe
jonės PLB reikalu, kur jąJyra-atsiradusią^ atkris ir netrukus galėsime
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džiaugeis Pasaulio Lietuvių Šeirio susilaukę.
Kova brangus’ dalykas. Vieni žmonės, kad įr’geriausia išrikiuoti, ne

laimes be pinigo. Mes- Šio j- srity esame liūdnoj padėtyj, liėdnes’nėj negu 
kiti’mėsų likimo draugai ir’kaimynai. Pinigais apšitupinimo bare kovai už 
laisvę mums dar daug pasiliko padaryti. Mėsų broliai ir seserys pasilikę 

. Lietuvoje savo tėvynės laisvei aukoja savo turtu, savo Šeimos narius, sa
vo sveikatą ir kraujų bei gyvastis. Tiems nėra nieko brangesnio už Lie.tu- 
vų ir jos laisvę* Ar galima tolygų, aukirigunų konstatuoti ir lietuvių gy
venančių laisvės kraštuo’se? Ne vieta ir ne laikas Čia kelti tuos klausi
mus, Puvėsio grybelis pradeda'apsės t daugelio mėsų sąžines. Ąr .daug yra 
tokių’, ’kurie Lietuvos reikalams paaukotų bent savaites uždarbį metams? 
Ar visi aukoja bent dienos uždarbį? Kokį nuošimtį aukoja Lietuvos reika
lams tie, kurie pasineŠa į turtėjimų? Tautos Fondas badauja. Pajdmos-ne-

• tikros. Be tikrų pajamų negalimas planingas ir Lietuvos laisvinimo darbas. 
Dėl pinigų trėkumo negalima padaryti ir to.; kas galina bėtų padaryti,1 
•Daugelis iiėsų pačių ir norimo matyti išlaisvintų Lietuvų ir kliėdone tų

- darbų savo nusikalstamu ’’šykštumu” Lietuvos reikalams. Mes esame ne to ar 
kito krašto naujakuriai, bet su keleivio lazda rankose keliauninkai į sa
vo tėvynę Lietuvę.,; Jei kur, kad ir ilgesniam laikui apsistojome, tai tik 
pasiganyti ir pasilsėti. Niekam nevalia nutrupėt nuo tos lietuviškos vi
sumos, kuri turi grįžti į savo tėvų žemę, Mėsų Šventa pareiga - parnešt 
savo tėvynei gausių jai rėikalingiatisių lauktuvių. Tarp jų turi užimti 
labai svarbių vietų'gyvoji lietuviškoji jėga. Lietuvon turim grįžti ne_ 
tik’ tie ir tokie, kurie kokiais esame.iš jos išvykę, bet žyniai vertinges
ni ir skaitlingesni. Istorijoj žinomi patriotai ragino savo tėvynei iš 
nelaimių vadučti’ žmonas ir vaikus įkeisti, mes bent savo .palinkimus, į t,ai į 
be ko galina gyventi, ateieskin vardan tos. Lietuvos. Mes bent Lietuvai”- 
pirmų vietų uzleiskin ne tik širdyje, ir liežuviuose, bet ir savo išlaidų 
sųiatose ir piniginėse'. Šios didžiosios Vasario Šešioliktosios šventės ’ 
proga patys sau pasisakykime kiek ligi šiol esame paaukoję Tėvynės lais
vei ginti ir pasĮklausykime, - kų į tai pasakys mėsų lietuviškosios sųžinės.

Mėsų aukos bus ne tik mėsų pareigos tėvynės atžvilgiu atlikimas ir' : 
sųžinės reikalavimo patenkinimas, bet- ir moralinis pašas įžengti į lais
vųjų tėvų žemelę, bus įgaliojimas"ir teisė mindžioti tų žemelę, kuri dar 
garuos tų mėsų brolių-, krauju, kurie jį pralįojb už tėvynės’laisvę * Kokia 
teise iv kokia drųsa galėsi, lietuvi, ryžtis’grįžti į tėvynę, jei jos 
laisvės reikalams aukojai tik tuos trupinius, kurie nubyrėjo nuo tavo 
stalo? ’

Šių metų Vasario Šešioliktosios-šėkis - VISA LIETUVAI ’- ir pinigas 
Ir-gyvybė,- jei ji jos pareikalaus.- ' • . ' ■’

Tad į darbų, į darbų, kaip Dievas įsakė ir
s, • Uždegę meile sau krutinės,-

” ■ Stokim į kovų milžinais. (Maironis)

. vyriausiasis Lietuvos iSlaisvinbio komitetas

Tremtis, 1951 m sausio 27 d. • i-

„ ’ LIETUVIAI, TAUTOS, FONDAS 5AUKIASI--JtfSU ’PARAMOS
• ’ » . . • , • •

Artėja vasario 16-oji. Atsikėrusios nepriklausomam politiniam gyve-' 
ninui-’Lietuvos istorijai ta diena šiejama rsu'mėsų'tautos< nepamirštamu žy- 
giu patikrinti sau laisvę’ir lygiateisiu nariu’įsi jungti į. laisvų jų tau
tų šeiriui Vasario 16-osios.aktas,paskelbtas iš .‘po okupanto letenos ir
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prieš jo valių, reiškė mūsų atkakliai iškovotu laimėjimų, Žymėjo mūsų 
ateities tvarkymosi-gaires ir darė nūs pašius atsakingus už tolimesnius 
mūsų'pasisekimus. Ir tuonet žinojome, kad stojame prieš didelius uždavi
nius, kuriems tesėsimo :fik savimi atsidėdami ir savimi pasįtekėdami.

Žiaurus likimas mums skyrė,skaudesnius bandymus, kaip galėjome tikė
tis. Paskutinis dešimtmetis virto lietuvių tautai kruvina Golgota. Kas 
pragyventi metai nešė kartų taupytų vertybių grobimų .ir jų naikinimų. Lie
tuvių tauta šiurpiais naro ir praeities karų netais.nebuvo tiek nukrauji- 
nama, kaip per dabartinį Sovietų pavergimų. Pasaulinių įvykių'banga vėl 
mus atbloškė į tų išeinamų  j į taškų", kuriame esame buvę prieš trisdešimt ' 
su viršun metų ir vėl mus stato uždavinį - suvienytomis jėgomis, pasišven
tinu ir nepalaužiamu atkaklumu patikrinti sau laisvę.

Nežiūrint visų patirtų smūgių, nesame palaužti. Kad ir trumpas nepri
klausomo gyvenimo laikotarpis, čia neminint darytų klaidų, sustiprino mu
myse brangų įsitikinimų, kad lietuvių tautoje slypėjo mėsų pačių nežinotos 
jaunos, kūrybiškos jėgos, kurios leido nugalėti naujakurio sunkumus ir su 
pavydėtinu veržlumu kūrė tautos ūkinį ir kultūrinį gyvenimų. Nesame pa- • 
laužti ir dabar, kol tautos kamienas - lietuviškas kainas - prievartauja
mas ir niokojamas, tebepasilieka įaugęs kojomis ir siela į gintųjų žemę. •' 

. ’ Bet visi mes suprantame esamos padėties tragizmų. Lietuva nuteka krauJ 
juį ir to mes1, atsidūrę Vakaruose,, neprivalome-užmiršti nei vienam'momen
tui. Jei ir iki šiol gyvenome skaudžiu netektos Tėvynės ilgesiu, jei ir 
iki Šiol kuo galėdami dėjomės talkininkauti namie kovojantiems ir žudo-' 
miems, tai dabartiniu metu turine dešimteriopai sustiprinti mūsų pastan
gas. Mus skatina padėtis krašte ir. mėsų viltis vėl gaivina diena iš die
nos didėjųs santykių įtempimas tarp demokratinio ir totalinio pasaulių. 
Su jų lemiamomis imtynėmis yra susijęs in mūsų likimas. •

■Pehkeri palšos tremties metai, emigracijos sunkumai ir kartu jos vi- 
liojų pavojai daug kam mūsų pradeda abejojimais pavilkti tai, kas iki 
šiol buvo mūsų siekimų svarbiausias turinys. Dažnas ima-jau dvejodamas '■ 
planuoti savo ateitį ir Lietuvos laisvinimo uždaviniai pradeda jam netek
ti esminės savo'reikšmės. Laiku susigriebkim, nes turime pagrindo manyti“, 
kad mūsų kovoj artėja jos kritiškiausias momentas. Artėjųs vasario 16-sios 
minėjimas tebūnie mums gyvas vanduo ištverti kovoje iki galo ir jų laimė-, 
ti. Tebūnie jis mums trimitas, primenųs, kad esamo netekę' netolimos pra
eities laimėjimų, kad dėl'prarasto esame ir patys atsakomingi ir kad mes 
esame Šia, Vakaruose“, tie, nuo kieno pasiryžimo, kaip tik dabartiniu metu ’ 
bent dalimi pareis, Lietuvos ateitis.

Įvykiai žada virsti lemiamais ir mūsų ateičiai. Būkime veikliais jų 
dalyviais. Dalyvaudami bendroj demokratinio pasaulio jėgų mobilizacijoj ‘ 
taikai ir1 tautų laisvei patikrinti, mes kartu turime mobilizuoti mūsų jė
gas Lietuvos reikalui. Turine'pasiruošti galimiems lemiamiems.-.įvykiams. • 
Turime patikrinti laisvinimo kovai vadovaujantiems veiksniams.- VLIKui ir 
"Vykdomajai Tarybai - jų sustiprintai'veiklai’’būtinas materialines sųlygas.

Ir dėl to šių metų vasario 16-osios minėjimas turi būti ypatingas 
minėjimas. Tautos Fondo resursai yra kuklūs, Reikia turėti galvoj, kad ’• 
Vadovaujantiems Veiksniams-pavestas uždavinys gal teks vykdyti-ūmai pasi
keitusiose ir pasunkėjusiose sųlygose. Reikia neužmiršti, kad įvykių ei
goj’ gali būti nutrauktas ryšys sū mūsų emigracijos'atskiromis kolonijomis 
ir kad mes gal būsime priversti veikti izoliuotai ilgesnį laikų.

Dėl, to aukų vajui, minint yas.ario 16-»tųjų Šiais metais, tenka- skirti 
ypatingo dėmesio. Jis- turi sudaryti;tolimesnei kovai reikalingas lėšų at-

1 sargas į Po’platųjį pasaulį’’išblaškyt loji lietuviai-^ tremtiniai.} senieji 
ir naujieji/emigrantai.,- Tautos Fondo Valdybos vardu'kreipiuosi į Jus su. 
priminimu ir prašymu: ' ' ■’ . . : . ‘ ’ .

Minėdami vasario 16-ųjų dienų ir suprasdami gyvenamojo momento reikš
mę, su nuoširdžiu duosnumu atlikite savo pareigų kovojančiai Tėvynei'.
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Gal dar niekuomet Jėsų vieninga parama Lietuvai laisvinti nebuvo tiek 
reikalinga ir veiksminga, kaip Šiuo metu. “

' ■ Prof J. Kaminskas

Tremtis, 1951.I.16. -. Tautos Fondo Valdytojas

Prierašas: Su Šiuo biuleteniu siunčiame visiems lietuviams Švedijoje post
giro perlaidų- (inbe’talningskprt) . blankus aukoms į Tautos Fondo 
sųskai-tų nr. 35 06 5& Įmokėti. '- .. " ‘
Mes kviečiame visus mėsų tautiečius gausiai"paremti*Tautos Fon
dų savo aukomis vasario 16-ošios aukų vajaus proga.

. * . • ■' SLB: Valdyba .

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Lietuvos Rusinimas• ......»—■■»>■—  ------— • .
Atėjdnų bangos labiausiai užplddo;-Lietuvos miestus. Jų nemaža matyti 

pačioj komunistų partijos organizacijoj. Bet mėgiamiausios jų sritys yra • 
ne čia, išskyrus poliaijų,' administracijoj, bendrai imant ir pačios parti
jos-eilėse, lietuviams paliekamos tik.'-'žemesnio jo. laipsnio viršininkų pa
reigos. Lietuviai gali bėti ministerial, bet kaip sųlyga, jų pavaduotojai 
rusai, kurie ir veikia ministerių vardu.. Lietuvių dar yra partijos sekre-’ 
torių ir dažniausia rajonų ir. miestų komitetų sekretoriai.

Labiau surusintas yra Lietuvos ūkis. Įstaigos, kurioms patikėtas eko
nomijos ar. valstybės turto prižiiirė jimas, valdomos rusų. Si hierarchija 
yra grynai rusiška iki:pačių apačių. Net. javų suėmimo punktų viršininkai 
yra tik rusai: KlimoviČ - Ukmergė j, Kosenko - =. Mažeikiuos e ir kt.

Taip pat visos vadovaujamos vietos pramonėje priklauso rusams. Pane
vėžio miesto.susirinkime tarp žymesnių pareigdnų lietuvių dalyvavo tiktai 
Naujalis, miesto komiteto sekretorius. Bot vykdomasis komitetas turi jau 
savų žmogų: veiklųji> Borišev.Tos pat kilmės yra ir miesto pramonės vado-- 
vai; Karev - ’’Svarsčio”-direktorius; Grišin ir Pizin - pramonės kooperaci
jos viršininkai; Litvinov -mėsos kombinato direktorius. Tarp susirinkimo 
dalyvių pasižyme jo: Golanov, Kalmikov. •

Dar gražiau atrodo 195° m, rugsėjo 1 d. Vilniuje įvykęs Lietuvos ko-- 
operatiriinkų susirinkimas. Jame vieninteliai kalbėtojai buvo : Frin, val
dybos viršininko pavaduotojas: BerbaČenko, Kauno "Technikinės Pagalbos"' 
pirmininkas; Manguplin, Klaipėdos pramsojuzo inžinierius; Bažan, .Klaipė- ‘ 
dos. "Remspeostroimontaž”-pirmininkas; Gorelik, "Dainos” 'artelės .pirminin1- 
kas; Sizov, "Pažangos" artelės pirmininkas; Trajanovskij, vyriausias- inži
nierius.

Taip pat rusai sudaro žymių pramonės darbininkų dalĮ. Fabrikuose daž
nai lietuviškumų Žymi tik..gražus vardas, "Trinyčių” direktorius yra Mel
nikov; "Apvajps” -■Ėižnevskij, o■jų darbininkai irgi yra atėję iš tos pa
čios pusės: Domnin, Buškarev,.Kozlov, Jazgur*^Eidukevičiaus vardo'odos-' 
gumos kombinate, ’’geriausi darbininkai” :■ Karabelnikova,. Muštukova, Kasa- 
kovskaja. . ..

Ypatingai atėjiinų yra pamėgtas Klaipėdos-miestas su apylinkėmis. Klai
pėdos geležinkelių partinių.organizacijų sekretoriai yrą rusai;-Peripilov, 
Kuligin.'Tarp pasižymėjusių'komunistų irgi terandami'beveik vieni rusai; 
Leont jevą Šubin. Taip, pat veltui..-ieškotume, lietuviškų’pavardžių tarp Nydos 
Žvejų, ypatingai tarp'vadovaujančių-asmenų.- -•
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Bet kolonistai Įtaisomi ir pačiame Lietuvos kaime. Rytinėje Lietuvos 

dalyje net kolchozų vardai dažai nebelictuyiški, nors jų-.pirmininkai turi 
lietuviškas pavardes. Rusiški kolchozų vardai pastebimi įvairiose Lietu
vos srityse. Kartais kolchozai turi gražius lietuviškus vardus, bet juose 
gyvena ne’lietuviai. ’’Aušros” kolchozas Lazdijų rajone: jo pirmininkas yra 
Tolstoluokij, o pasižymėję kolbhčzinihkai: Ivanov, Sokolov, Murajeva, Mu- 
rašova. Kitas "Aušros” kolchozas', irgi ne lietuvių gyvenamas, yra Akmenės * 
rajone. Ta pačia linkme yra vedami ir ^sovchozai, Lietuvos sovohozų ministe- 
rio Mamajev priežiūroje ’ . ’

(Ą. Raibikis, ’^Britanijos Lietuvis” 1951.1.19. nr.2)

Paminklas Lietuvos pavergėjul

1950 m. gruodžio 10 d-. Vilniaus mieste bolševikai suruošė didžiules 
iškilmes. Ant Gedimino Pilies bokšto buvo iškelta raudona vėliava. Cent
rinėje sostinės aikštėje buvo suvarytos organizacijos ir darbininkų bėriai. 
Tribūnoje vietas'užėmė Lietuvos okupantų virŠdnės: Trofimov, Moskvin, 
Niunka, Paleckis', Gedvilą ir kiti. Tų,,dienų buvo atidarytas paminklas šia 
palaidotam bolševikų'generolui I. D. Černiachovskiu!, kuris 1944 m. lie
pos ,mėn.»:užėmė Kauno,. Vilniaus, Gardino-ir kitus’ Lietuvos miestus/, tuo ' 
bildu okupuodamas • Lietuvos teritorijų. Kaip Žinia, ..gen. Cerniachoyskis žu
vo Rytprūsiuose, kur jo vardii dabar pavadintas Įsrutės miestas.

Paminklo projektų paruošė skulptorius N. V. .Tomsk i s", padedamas L, G. 
’Gdlubpvskio ir kitų rusų skulptorių. Medžiagos dalis atgabenta iŠ-Ukrainos. 
Pats paminklas yra Š metrų aukščio. Vien Černiachovskio figdra yra 4 metr. 
Užrašas: ’’Armijos generolui Černiachovskiu! nuo lietuvių tautos".

. (ELTOS biuletenis 1951.1.20. nr. 2(^9) )•

; ■ IAISVAJAME PASAULYJE. ' ’

JAV nedarys nuolaidų Pabaltijo atžvilgiu

'■ Labai plačiai JAV ir visame.pasaulyje skaitomas iliustruotas savait
raštis "NEWSUEEK” 1951 m. sausio S dienos numeryje, rašydamas apie JAV ' 
ateities politikų, 14 pusi, pabrėžė, kad gerai informuotomis žiniomis Va
šingtonas nesųs linkęs daryti savo politikoje nuolaidų sovietams ypatin-J 
gal šiais trimis punktais: 1/ dėl sovietų pasilikimo Pabaltijo kraštuose, 
2/ Trijeato statuso reikalu ir 3/ dėl Vakarų Vokietijos.

Britai spausdina objektyvius Žemėlapius ' '

šiuo metu britų laikraščiuose talpinami orientaciniai Pabaltijo že
mėlapiai yra visiškai objektyvės: Lietuva, Latvija ir Estija ryškiomis ‘ 
linijomis- išskiriamos iŠ Sovietų teritorijos, visada pažymint, kad Pabal
tijo valstybės yra sovietų okupuotos. Ir Vilniaus kraštas pažymimas kaip 
Lietuvos teritorijos dalis.

■ VUKo Pinbininkas Paryžiuje

1 VLIKo bei Vykdomosios Tarybos pirmininkas M. Krupavičius ir URT Val
dytojas prof. J. Brazaitis pradžioje sausio mėnesio lankėsi Paryžiuje'^ ’ 
kur turėjo svarbius pasitarimus Lietuvos vadavimo reikalais su ten esan-

' Čials-Lietuyos diplomatais..
Buvęs VLIKo narys ir Vykdomosios Tarybos pirmininkas V. Sidzikauskas 

nuo šių metų pradžios paskirtas VLIKo bendradarbiu JTO reikalams.
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’•Amerikos Balsas” transliuos lietuviškai

Radio siųstuvo "Amerikos Balsas” (Voice of America) transliacijos 
lietuvių kalba numatoma praduti vasario 16 d. Į lietuviškų transliacijų 
personalų pakviesti ir jau dirba pik. T. Grinius ir jdrų’kpt.‘A. Laba
nauskas. Lietuviškojo skyriaus vedėju numatomas LA106 direktorius K. Jur- 
gėla, ...

"Laisvosios Europos" lietuviškos transliacijos

Radio siųstuvo "Laisvoji Europa" lietuviškų transliacijų reikalams' 
sudaromas komitetas iš 4 pagr. grupių atstovų JAV ir aptariama jo veiki
mo programa.

(žinios paimtos iš ELTOS biuletenių 2 ir 3*nr.) , .
* . r «

S T t •* \ '
.. » * * v

PRANEŠIMAI, ' • • ’
. , ' ■ ■ - ~~ :■ . • r

- SLB Valdyba š.m. vasario 16 d., rengia S.tockholme Vasario Sešiolik-'
tosios minėjimų ir kviečia visus Stockholme ir apylinkėse. gyvenančius lie
tuvius atsilankyti. ‘ •

.-■Minėjimo tvarka; 15 vai. - pamaldos. Saleziečių koplyčioje Bergqg.ll
16 vai.•30 min. -"minėjimas ir kavutė Margaretoje 

Drottninggatan 69. tr. 3. (lilla fęstvaningen). . ‘

- išvykus buv. BALE įgaliotiniui p. Ig. Kazlauskui į JAV, BALE įga-
t lietinio pareigos pavestos p. V. Blažiui, (adresas: c/o Berglund, Hantver- 

kargatan 59 tr. 2, Stockholm).

- BALE yra pažadėjęs parūpinti Švedijos lietuviams, norintiems emi
gruoti kaip DP į JAV, keliolikų darbo ir buto garantijų. Norintieji mini
mas garantijas gauti per BALEų, gali kreiptis-.-į BALEor..įgaliotinį, kortu’ 
suteikiant žinias apie save ir savo šeimos narius: 1/ vardas ir pavardė“, 
2/ gimimo vieta ir laikas, 3/ užsiėmimas, 4/.dabartinis adresas- ir 5/ ar 
turi lėšų apsimokėti už kelionę-ir .pradžiai-gyvepimo Amerikoje.

Leidžia: Švedijos Lietuvių Adresas: Litauiska- Eoreningen i Sverige

Bendruomenės Valdyba Hantverkargatan•59/ir,Stockholm.
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