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Lietuvių Komitetas

1946 metų pradžioje sveikiname tautie- 
Sius pabėgėlius Švedijoje ir kituose kraš
tuose, kovojančius brolius Tėvynėje ir lala 
vuosius Amerikos lietuvius '
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Naujųjų Metų pradžioje sveikiname 
mūsų mielus skaitytojus ir linkime iš 
tvermės sunkiose tremtinių dienose

"Svetur

Naujųjų 1946 metų proga siunčiame 
visiems laisvę mylintiems lietuviams 
širdingus Švedijoj prieglaudą radusių 
lietuvių studentų sveikinimus

Lietuvių Studentų Švedijoj Atst.

" TAUTA IŠTRĖMIME

Keli šimtai metų prieš Kristaus gimimą Atėnų miesto respublika prieš 
tuos savo piliečius, kurie buvo didžiai pavojingi jos saugumui, galėjo 
griebtis taip vadinamo ostrakizmo, tai yra ištrėmimo tam tikram laikui už 
respublikos sienų. Anais laikais tai buvo viena sunkiausių bausmių^ kuri 
tegalėjo būti pavartota vieną kartą į metus ir tik visuotino piliečių su
sirinkimo sprendimu. Ištremtasis nenustodavo teisių į savo turtą ir jam 
buvo telkiama Atėnų įstatymų globa. Taigi, prieš daugiau kaip 2000 metų 
Atėnų demokratijoj buvo tremiami tiktai sunkiai savo kraštui^nusikaltę 
žmonės, bet ir jiems bausmė buvo vykdoma, kaip matome, žmoniškai, tokiu 
būdu, kad nebūtų sunaikinta jo egzistencija.

Šiandien, kada visai eilei Europos valstybių yra primesta santvarka, 
kurią kai kas mėgina vadinti "progresyvine, demokrątija'J, ištrėmime yra 
dešimtys milijonų žmonių, jų tarpe keli šimtai tūkstančių lietuvių. Dalis 
tų mūsų tautiečių yra deportuota ne tik iš savo tėvų žemės, bet ir iš Vi
so iš Europos, į priverstinųjų darbų stovyklas prie Ledinuotojo vandeny
no ar ties Kinijos siena. Juos paėmė iš namų slapčia naktį pagal moksliš
kai paruoštą planą, tikrą žmonių medžioklės planą; paėmė ne uz tai, kad 
jie būtų pavojingi savo valstybės - Lietuvos Valstybės - saugumui ar šiaip 
Lietuvai nusikaltę, bet todėl, kad jie buvo dori savo krašto piliečiai.

Kita žymi mūsų tautos dalis, atsidūrusi ištrėmime, buvo priversta ap
leisti savo kraštą ir ieškoti prieglaudos anglų ir amerikiečių užimtose
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srityse, nes tik tuo- būdu galėjo išvengti deportavimo ar kitos staiges
nės rūšies mirties. Tie pabėgėliai negali grįžti ^Lietuvon iki ji nėra' 
laisva ir pačių lietuvių valdoma. Jie negali grįžti ne todėl, kad būtų 
piktadariai, bet kaip tik dėl to, kad yra ištikimi Diėvo ir savo krašto 
įstatymams. 0 tokia ištikimybė šiandien yra kai kieno laikoma baustina, 
kaip baustina yra laikoma ir paprasta - negrogrėsyvinė logika, pagal ku
rią okupantas palieka okupantu, nors ir kaži kokių obalsių vardan jis oku
paciją vykdytų ir teisę laužytų. Ta pačia logika eidama, Europa priešino
si hitlerininkams, kurie laužė sutartis^ir pavergdavo laisvas tautas taip 
pat kažkokio teisingumo ir kažkokios pažangos vardan. Ir dėl tos pačios 
logikos hitlerininkų Reichas šiandieną guli griuvėsiuose.

Padėtis, kurioje yra lietuvių tauta dabar-, yra juoda, kruvina dėmė 
žmonijos sąžinėje ir garbėje. Ta aplinkybė, kad mūsų byla dažnai yra ap
supta tylos, to dalyko nepakeičia, bet jį įrodo,- kad Lietuvos ir lietu
vių likimas yra gėdinga dėmė.

Lietuvių tremtinių kelias yra sunkus ir, gal būt, ilgas. Šitame var
go, bado ir’ašaFų' kelyje Wes' vis dažniau ^UtlhkameniTtų'taūtų žmones, ku
riems tikrai sugrįžusi taika ir ramumas bei darbas. Šituo keliu eidami, 
mes galime ateiti į kraštus, kurie vėl yra nepriklausomi, kurių preziden
tai ar^karaliai užsienio yra pripažįstami, kurių ministerial ir delega
tai važiuoja į tarptautines konferencijas. Tuo keliu mums neretai teks pra
eiti vakare pro apšviestus svetimus langus, už kurių matysime kokią šei
mą, susirinkusią savo bute prie savo lempos taip, kaip mes esame sėdėję 
tyliais žiemos vakarais mūsų namuose, prie mūsų lempų, mūsų Lietuvoje. Ir 
mūsų širdį gali apimti liūdesio bei kartumo jausmas. Tas jausmas turi apim
ti mūsų širdį, nes žmogaus širdies kentėjimui yra ribos, o tos ribos lie
tuviams jau senai yra peržengtos.

Vieno tačiau jausmo niekados neturi būti mūsų širdyje? kad mes esa- 
me kuo norą.menkesni , mažiau garbingi už- tuos , kurie turi savo imperato
rius. ar prezidentug^, savo~hamus^ir savo gyvenimą. Mes turfme~"te 1 sę pakel- 
ta galva žiūrėti tiesiai į akis kiekvienam, kurs grįžta iš San Francisco, 
kur mūsų nebuvo, ar kurs važiuoja į kitą konferenciją, kur mūsų nebus. Mes 
galime eiti ..pakel taigai va, nes mūsų garbėj- valstybinė, tautinė, asmeninė - 
nesutepta. Tame, kas įvyko Europoj, kas ištiko Lietuvą, kas tebevyksta Eu
ropoje, toje bangoje neteisėtumo, melo, cinizmo ir nežmoniškumo, kuri grę- 
sia paskandinti Europą su jos doros sąvokomis ir paskutinėmis sveiko pro
to liekanomis, - yra daug kieno kaltės, bet nėra nei Lietuvos Valstybės, 
nei lietuvių tautos kaltės. Ir kiekvienas mūsų tremtinys turėjo apleisti 
savo kraštą bei savo^namus dėl to, kad yra garbingas pilietis ir europie
tis, o tokiems ’’progresyvinėje demokratijoje" nėra vietos nė gyvenimo.

Bet ateis laikas, kada mes vėl turėsime savo vietą ir savo gyvenimą!
1935 metų rudenį, kai Klaipėdos rinkimų išvakarėse Hitleris pasakė 

kalbaT~~kurlo.l6 brutališkai puolė Lietuvaf anuo metu vienintėię valstybę, 
kuri drįso priešintis nacionalsociali s tu ir is vi sovbkleciu ekspansijai, 
Lietuvos delegatas Tautų_Są,tungo .1 e, kreipdamasis į visą civilizuotą pasau
lį, atrėmė" to barbaro pramanytus kaltinimus ir savo kalbą užbaigė pareikš
damas, jog "Lietuvos _garbė yra nepalie s tai "

Taip yranrr"siandien. 0 Hitleris guli po Berlyno griuvėsiais.

Stasys Lozoraitis,
buv. Lietuvos Užsienių Reikalų Ministeris

Lietuvių Šalpos Komitetas Švedijoj nuoširdžiai dėkoja visiems tautie
čiams. sveikinusiems Komitetą Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1946 Metų pr&ga.-

Lietuvių šalpos Komitetas
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elis.
tamsi’slegianti’mintis^
g vartus užkėlė,

Į tėvynę grįžti nedraugai pikti...

0 sugrįžti noras nuolatos didėja 
Ir tolydžio smelkiasi į mus.
Lyg žolynų kvapą - nuolat neša vėjas 
Gimtąją žemelę ir tėvų namus.

Tartum juodas varnas nusileist tykotų 
Iškapot akelių tysant paslikam, 

ir virš gimtinės mylimųjų plotų 
juodos mintys Lietuvos vaikams.

Teka Nemunėlis ašarom pasruvęs 
dūsuoja aimana gilia, 
i atsidust lietuvis 
skųsti kruvina dalia.

o gelti smėlynai,-
Prakaitu pasotint jūsų negali -
Kodėl nedalinga, o brangi tėvyne, 
Mums tavoji laimė yra taip meili?

Nepajėgs išplėšti iš krūtinės, 
b tik išplėštų su pačia širdim - 

mums niekas mylimos tėvynės, 
to ir niekas jos mums neatims

Jie išeis nualinę kaip skėrės, 
Nenumins - ji kaip žolynas atsities - 
Ir užgys šios gilios žaizdos atsivėrę ~ 
Mes išeisim iš vergijos ir nakties.

Šit jau metai neramaus laukimo - 
Niekas nepalaužė, niekas nepalauš - 
Tik paliks kaip sunkus atminimas, 

skaistesnis tautai rytmetis išauš

šiandieną seka, lyg šešėlis, 
šešėlis - tamsi, slegianti mintis

Bet
Lyg _
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į. tėvynę grįžti nedraugai pikti...

,is - AleksandriškisJoną
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PIRMASIS LIETUVOS. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Antano Smetonos dviejų, metų mirties sukakčiai prisiminti

Antanas Smetona gimė 1874 rugpjūčio 10 Užulėnio kaime, Ukmergės aps. 
Jo tėvai buvo neturtingi ūkininkai. Mokslo pradžią gavo namuose, nes į 
pradžios mokyklą buvo toloka - 12 kilometrų į Taujėnus. Vėliau jis betgi 
lankė ir tą mokyklą, gyvendamas atsiskyręs nuo- namų Taujėnuose.

Pasimokęs kiek Taujėnuose, jis nusikelia į Ukmergę, kur pusantrų me
tų rengėsi i gimnaziją. Išlaikęs egzaminus į Palangoš progimnaziją, sto
ja į III klasę ir veikiai progimnaziją baigia. Po to stoja į Mintaujos- 
gimnaziją. Mintaujoje Smetona susipažino su dirbusiu gimnazijoj <Tonu Jab
lonskiu; su juo Smetona važinėjo po Lietuvą, tyrė lietuvių tarmes. Tuo bū
du Smetona gerai išmoko gimtąją kalbą, permanydamas visus jos niuansus.

Baigti gimnaziją Mintaujoje Smetonai sutrukdė susikirtimas su gimna
zijos vyresnybe dėl kalbos. Mat, Smetona sukurstė kitus ir pats atsisa
kė melstis cerkvėj rusiškai. Už šį pasipriešinimą Smetona iš gimnazijos 
buvo išmestas, ir tik vargais negalais jam pavyko įstoti į IX Peterbur
go gimnaziją. Baigęs tą gimnaziją, jis stojo į Peterburgo universitetą 
teisės studijuoti.

Smetona studentas - galutinai susipratęs ir nusistovėjęs lietuvis. 
Ir čia jis pasipriešina biurokratiškai universiteto vyresnybei ir gauna 
atsisėsti kalėjime, o vėliau pasitraukti iš Peterburgo. 1900 metais jį 
pagavo rusų žandarai beplatinantį lietuviškas knygas. Jis vėl buvo pate
kęs į kalėjimą ir išmestas iš universiteto. Jam tačiau vėl pasisekė įsi
sprausti į universitetą ir jį baigti.

Baigęs universitetą, Smetona nusprendė dirbti Lietuvoje, pasirinkęs 
savo gyvenamąja vieta jos sostinę. 1902 metų rudenį jis įsitaisė Vilniu
je advokato padėjėju, o 1903 metų pradžioje stojo į Vilniaus žemės banką, 
kuriame dirbo ir daugiau lietuvių^ Vilniuj lietuvių tautinis sąjūdis bu
vo gan ryškus: čia dirbo P. Vileišis, Pov. Matulionis, J. Kriaučiūnas, 
Pov. Višinskis, J. Jablonskis ir kt. A. Smetona visa širdžia pritilpo prie 
tautinio lietuvių darbo, įsirašęs į lietuvių organizacijas ir ėmęsis pub
licisto plunksnos.

’’Lietuvos Ūkininką” - savaitinį laikraštį 1905 m. redaguoja Smetona; 
laikraščio redakcijai pakrypus į kairę, Smetona išstojo iš jos ir pritil
po prie "Vilniaus Žinių". Kai ir šios ėmė kairėti, jis drauge su kun. Tu
mu įsteigė 1907 m. sau artimesnės linkmės laikraštį - "Viltį". Čia jis 
ilgą laiką atsidėjęs rašė,^propaguodamas tautinę lietuvių idėją.

Perėmus "Viltį" krikščionims demokratams, Smetona pasitraukė iš jos 
darbo.

1914 m. Smetona leidžia"’*airą"- rimtą, gražiai iliustruotą literatū
ros, dailės, mokslo, visuomenės ir politikos laikraštį, einantį du kart 
mėnesyje.

Prasidėjus pirmam pasauliniam karui, Smetona ryžosi likti tėvynės sar
gyboje. Jis pasitiko Lietuvos okupantus, būdamas Vilniuje, kuriame visą 
karo metą atsidėjęs dirbo lietuvių tautai. Vėliau A. Smetona aktingai dir
bo Valstybės Taryboje ir paskelbė drauge su kitais jos nariais 1918 vasa
rio 16 Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos ateičiai užtikrinti 1918 m. ga
le jis buvo išvykęs jos reikalais į užsienius — Vokietiją, Švediją, Dani
ją, Norvegiją.

1919 balandžio 6 A, Smetona buvo išrinktas pirmuoju Lietuvos prezi
dentu ir Išbuvo tose pareigose iki 1922 metų. Perdavęs prezidento parei
gas naujam Lietuvos prezidentui A. Stulginskiui, jis ėmėsi kitų atsakin
gų pareigų; kurį laiką dirbo Lietuvos universitete, kur skaitė filosofi
jos ir literatūros dalykus.

Po 1926 gruodžio 17 perversmo A. Smetona vėl perėmė prezidento parei
gas ir išbuvo jose iki pat nepriklausomybės praradimo, 1940 berželio 15.
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Užplūstant mūsų šalį bolševikams, A. Smetona pasitraukė iš Lietuvos , tuo 
savo žygiu protestuodamas prieš Lietuvos okupaciją.

1926 - 1940 metų laikotarpis Lietuvos gyvenime yra visaip vertina
mas. Faktas, kad A. Smetona nebuvo 1926 metais išrinktas, bet perversmo 
metu^pastatytas prezidentas, davė pagrindo bolševikmečio propagandai pra
vardžiuoti jį "kruvinuoju diktatorium" ir kitais tik bolševikų fantazijai 
galimais išrasti epitetais. Mes nesiimame tą laikotarpi vertinti. Geriau
siai tai padarys žmonės, kurie ji matys iš pakankamos istorinės perspek
tyvos. Viena tačiau negalime užginčyti: tuo laikotarpiu Lietuva nežengė 
atgal, bet stiprėjo tautiniai ir politiniai, augo Lietuvos ekonomis gy
venimas, kilo materialinė ir dvasinė kultūra ir buvo beveik išsigydyta 
nuo šimtmetinės rusų okupacijos ir pirmojo pasaulinio karo žaizdų.

Pasitraukęs iš Lietuvos 1 Vokietiją, A. Smetona vėliau atvyko 1 Jung
tines Amerikos Valstybes ir apsigyveno Clevelande. Jis ir čia energingai 
ėmėsi lietuviškos akcijos. Tačiau ne visuose Amerikos lietuviuose jo ak
cija dabar rado pritarimo, ne visi norėjo kartu su juo dirbti Lietuvos 
vadavimo darbą. Prltarią A. Smetonos idėjoms lietuviai sukūrė Lietuvai Va
duoti Sąjungą, su kuria Smetona ir dirbo 3.kl pat savo mirties7~

vA.Smetona mirė 1944 sausio 9. Oficialiai nustatyta, kad jo mirties 
priežastimi buvo užtroškimas dujomis, kilus Smetonos ir jo šeimos gyvena
mame name gaisrui.

Mirusio prezidento kūnas sausio 13, 1944 metais^ buvo išlydėtas 1 Kai 
varijos kapinių koplyčią Clevelande ir bus laikomas čia iki išlydėjimo 1 
Nacionalines Arlington kapines Washingtone arba iki bus galimybė pervežti 
1 Lietuvą, kuriai jis visą gyvenimą dirbo.

Smetonos testamentu galime skaityti šiuos jo žodžius, kuriuos jis pa
sakė 1944 sausio 2 nuvykusiems jo su Naujais Metais pasveikinti lietuviams 

"Reikia eiti visokiais keliais prie vieno tikslo - kad Lietuvai bū
tų iškovota nepriklausomybė o Nereikia nuleisti rankų, jeigu nesutelpama 
1 vieną organizaciją."

PO MASKVOS KONFERENCIJOS

Kad pasaulis laukia nuoširdaus trijų didžiųjų valstybių susitarimo, 
savaime aišku. Nuo to susitarimo pareina taikos patikrinimas pasaulyje, o 
talka dabar^už vis reikalingiausia. Dėl to nėra ko stebėtis, jeigu prasi
dėjus gruodžio 16 USA, Didžiosios Britanijos ir Sovietų Rusijos pasita
rimams Maskvoje buvo nukreiptos į tuos pasitarimus viso pasaulio akys. 
Juk, iširus Londono konferencijai, buvo atvirai skersuotis, iškelta aikš
tėn daugybė priešingumų, kurie susidariusioje atmosferoje atrodė stačiai 
nenugalimi. Kai kur spaudoje pasirodė prasitarimų net apie gręsianti tre
čiąjį pasaulinį karą. Dėl to susitikimas "trijų didžiųjų" prie derybų sta
lo Maskvoje sukėlė naujų vilčių. Tos viltys kilo ne vienai tautai, kuri 
pokariniame laikotarpyje dėl vienų ar kitų priežasčių atsidūrė sunkioje 
būklėje. Pirmoje eilėje čia reikia paminėti karo metu okupuotas šalis. 
Ligi šiol pasaulyje buvo tokia tvarka, kad, karui pasibaigus, buvo šau
kiama taikos konferencija, sudaromos taikos sutartys, svetimos kariuome
nės iš užimtų karo metu kraštų pasitraukdavo, ir tie kraštai galėjo vėl • 
pradėti savarankišką gyvenimą. Dabar gi didesnėje Europos dalyje šeiminin
kauja svetimos karo pajėgos. Sakoma, kad tos pajėgos "auklėja" tuos kraš
tus demokratijai. Tačiau tokie kraštai, kaip Lenkija, Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija ir eilė kitų, mielai norėtų šiandien nuo tokio"auklėjimo" išsi
vaduoti. Žie kraštai, be abejojimo, tikėjosi susilaukti iš Maskvos kon
ferencijos bent apytikrių žinių, kada bus galima laukti "auklėtojų" pa-
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sitraukimo. Kita grupė laisvų, karo metu neužimtų valstybių paskutiniu 
metu pradėjo pergyventi okupacijos baimę. Irane faktiškai ta baimė jau 
pasitvirtino, nen Irano šiaurės provincijos jau nebėra daugiau Tehera
no valdžios žinioje. Manoma, kad ir ta pati valdžia netrukus bus "demo
kratiškai "sutvarkyta. Savo eilės laukia Turkija, 1 kurios žemes taip pat 
pareikštos pretenzijos. Tiek Iranas, tiek Turkija, suprantama, atidžiai 
sekė pasitarimus Maskvoje. Šios valstybės tikėjosi, kad USA^ir ypač Di
džioji Britanija, kurios interesus sovietų siekimai netarpiškai pažei
džia, padarys Maskvoje įtakos tiems siekimams sustabdyti.

Visuotinį susidomėjimą kėlė taip pat klausimas, kaip bus patenkin
tas sovietų reikalavimas dėl atominės bombos paslapties išdavimo. Juk, 
kaip dabar aiškėja, svarbiausia Londone konferencijos iširimo priežas
timi buvo USA vyriausybės griežtas nusistatymas pasilaikyti tą paslaptį 
sau, kol jos saugojimas bus sutvarkytas tarptautinėje organizacijoje. 
Kaip yra žinoma, per Trumano, Attlee ir Kingo pasitarimus tuo reikalu bu
vo nusistatyta atominės bombos paslaptį perduoti tam tikrai komisijai, 
kuri bus išrinkta naujos tautų visuotinos organizacijos ir prieš tą or
ganizaciją bus atsakinga. Paslapties perdavimas įvyks tik po to, kai bus 
sudarytos reikiamos garantijos, kad atominė energija bus naudojama tik 
taikingiems tikslams, o karo reikalams tik visuotinos tautų organizaci
jos sprendimu, Sovietams, kurie nori būti vyriausiais pasaulio tvarkda
riais, toks nusistatymas labai nepatikęs. Jie reikalavę tuč tuojau visas 
paslaptis jiems atskleisti, kad jie lygiomis su USA galėtų dalyvauti tų 
paslapčių perdavime tautų organizacijai.

Kaip gi susidorojo Maskvos konferencija su minėtais klausimais? Iš 
paskelbto per Kalėdas tos konferencijos komunikato matyti, kad tuo tar
pu numatoma taikos konferencija tik pasirašyti taikos sutartims su mažes
nėmis valstybėmis, kurios dalyvavo kare Vokietijos pusėje, t. y. Suomi
ja, Vengrija, Rumunija ir Bulgarija. Ta konferencija turės įvykti nevė
liau gegužės 1. Ar "demokratinio auklėjimo" laikotarpis toms valstybėms 
tuo pasibaigs, iš komunikato nematyti. Tačiau svarbu ir tai, kad tos vals
tybės turės legalų pagrindą atsispirti^prieš smurtą. Dabar, atrodo, "auk
lėjimas bus varomas toliau. USA ir Didžioji Britanija Maskvoje čia tik 
tiek pasiekė, kad jau sudarytos tose šalyse vyriausybės bus išplėstos, į- 
traukiant į jas kitų didžiųjų partijų atstovus. Paskelbus taip pertvar
kytoms vyriausybėms savo pasiryžimą pravesti "laisvus" rinkimus, tos vy
riausybės gaus vakarų demokratijų pripažinimą! Mes lietuviai, gerai pa
žindami iš 1940 metų "laisvus" rinkimus sovietų priežiūroje, negalime ne
prisidėti prie visuotino nusistebėjimo dėl šito vakarų demokratijų nusi
leidimo. Tas nusileidimas be abejo skaudžiai atsilieps demokratiniems mi
nėtų kraštų sluoksniams, ir galima paabejoti, kad jis prisidėtų prie vi
daus taikos tuose kraštuose sustiprinimo. Tačiau nereikia pamiršti ir to, 
kad būtų dar didesnė blogybė palikti viską "Dievo valiai". Juk kol nėra 
pripažintos vyriausybės, negali būti sudarytos taikos sutartys, vadinasi, 
negali būti sudarytas pagrindas, kuriuo remiantis galima būtų reikalau
ti iš "auklėtojų" iš užimtų kraštų pasitraukti.

Kiek blogiau atsitikę su atominės bombos paslaptimi. Nors konferen
cijos komunikate įsakmiai tai nėra pasakyta, bet Amerikos spauda jau su
rado prasilenkimą su Trumano, Attlee ir Kingo susitarimu tane, kad Mask
vos konferencijoje atominės energijos klausimas buvo suskaidytas tam tik
romis fazėmis, ir tuo būdu paslapties perdavimas jau nebūsiąs apsaugotas 
reikiamomis garantijomis. Be to, pagal Maskvos susitarimą "atominė keni- 
slja" padaryta atsakinga prieš saugumo tarybą, kurioje dominuoja didžio
sios valstybės su veto teise„ Tuo būdu ir atominė bomba prieš užpuolusią 
didžiąją valstybę negalės būti panaudota. Tuo bene ir buvo paremtas Krem
liaus .atominis" toastas, kurį su pasitenkinimu minėjo sovietų spauda.

0 jau visiškai nieko nesusilaukė iš Maskvos konferencijos Persija ir
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Turkija. Tuo klausimu Bevinas ir Byrnes tik išklausę sovietų reikalavi
mus. Pasikalbėjimai tuo klausimu busią per numatytą sausio mėn. penkių 
didžiųjų valstybių užsienių reikalų vice-mini sterių konferenciją. Taigi 
Maskvoje šis dabar bene opiausias didžiųjų valstybių santykiuose klausi
mas buvo mandagiai apeitas. Suprantama, kad tai nė kiek nesumažino jo ašt
rumo. Turkija atvirai kalba apie karą su Sovietų Rusija, o nekyla jokių 
abejonių, kas iš to karo išeitų. Taip pat labai įtempta padėtis yra su
sidariusi Irane, kur vyriausybė, atrodo, yra pasirengusi nuleisti rankas 
prieš sovietų siekimus įsitvirtinti ant kelių į Persų įlanką. Aišku, kad 
persai čia yra įsitikinę, jog anglai tų pozicijų sovietams neužleis,_ir 
dėl to anksčiau ar vėliau tas klausimas ir be persų pastangų turės_būti 
išspręstas. Jie čia rodo kantrumą, kuris daug kam šiandieną gali,būti pa
vyzdingas, Ir mes, vertindami Maskvos konferencijos vaisius, negalime ne
prisidėti prie nuomonės, kad ji buvo tik parengiamoji. Ji tik sukėlė nau
jų vilčių, peržengiant naujų metų slenkstį, iš esmės betgi nieko neišspren 
dė.

"RAUDONASAI TVANAS PLINTA"

Recenzijos

Šioj "Den rUda floden sy^mmar bver" /"Raudonasai 
tvanas plinta"/ recenzijų apžvalgoj paliestos tik žy
mesnių ir įtakingesnių laikraščių ir politikų bei li
teratūros kritikų recenzijos. Jos seka chronologine 
tvarka, ir iš jų pažodžiui pirmiausiai išverstos to
kios vietos, kurios savo argumentacija ir mintimis tu
ri mums didesnės reikšmės. Viena kita recenzija išvers
ta ištisai.

Antgalviai palikti tie patys, kuriais kritikai bu
vo užvardinę savo recenzijas.

Baltijos klausimas

Aftonbladet, liberalų popietinis Stockholmo dienraštis, pastaruoju 
metu prisitaikąs sovietams, bet dar ne visai pamiršęs ir palankumą Bal
tijos valstybėms, spalio ai vedamąjį paskyrė Igno J.-Šeiniaus naujai kny
gai. Atpasakojęs turinį, laikraštis nustato;

"Šeiniaus knyga tai iškalbingas sovietinio požiūrio atrėmimas, o 
drauge ir kreipimasis į žmoniją, kurio negalima praleisti pro ausis. Be 
abejo, švedams, kaip ir kitoms tautoms, mažiau svarbu, ar Baltijos vals
tybės prisilaiko buržuazinio ar komunistinio režimo, lygiai kaip ir tai, 
ar Jos priklauso Sovietų Sąjungai, ar ne. Bet vieno turime reikalauti, bū
tent; tegul Baltijos tautos pačios sprendžia savo likimą. Žinome iš tarp- 
karinių laikų, kad baltai buvo išvystę žymią kūrybinę jėgą, kad jie pasi
rodė esą gabūs ir darbštus."

Toliau Aftondladet perdeda pastebėdamas, kad Baltijos tautos jau ga
na anksti buvo nustojusios savo demokratinių laisvių ir kad 1940 m. ru
sų kariuomenės įžygiavimas privedęs tik prie fašistinių, -"bet jokiu bū
du ne nacistinių ar provokiškų" - diktatūrų pakeitimo sovietiškąja. Evo
liucija tačiau vėlesnį laiką, ypatingai Estijoj ir Lietuvoj, ėjusi demo
kratine kryptimi. "Sovietai tvirtina, kad Baltijos valstybės pačios nu
balsavo savo prisijungimą prie Sovietų Sąjungos. Tai neįtikina. Rinkimų 
metu 1940 m. rusų kariuomenė stovėjo tuose kraštuose, ir, iš visko spren
džiant, rinkiminės laisvės reikalai buvo blogi. Todėl opinija šiapus Ru-

8



sijos sienų turi pilno pagrindo reikalauti - ne to, kad seni režimai 
grįžtų - kad ir Baltijos tautos per laisvus rinkimus galėtų apsispręs
ti, kokios rūšies santvarkoje ir kokioje valstybinėje formoje jos nori 
gyventi", rašo Aftonbladet.

Baigdamas laikras tis kreipia dėmesį į tai, kad Šeinius jau 1934 m. 
išleido romaną "Siegfried Immerselbe atsijaunina", kuriuo buvo išjuok
tas vokiečių rasizmas, ir kad jis todėl vokiečių spaudoje buvo apšauk
tas žydu. Dabar esą jis tam tikros spaudos kartais pavadinamas fašistu 
tik todėl, kad sukėlė karą prieš Lietuvos prijungimą prie Sovietų.

Baltija žaibo šviesoje

Gotlands Allehanda, Gotlando salos pažangiųjų dešiniųjų dienraštis, 
išeinąs Visby, rašo spalio 31:

"Neslepiamu pasipiktinimu ir geliančia ironija atskleidžia lietu
vis rašytojas ir diplomatas Ignas J.-Šeinius Baltijos problemą visame 
jos baisume savo labai aktualioje ir dokumentais pagrįstoje knygoje "Den 
rbda floden svMmmar Over". Kaip žinome, užsienio politikos debatuose šį 
rudenį buvo išaiškinta, kad Vakarai turėtų suprasti, kokia tragedija šiuo 
metu vyksta jtj pakraštyje. Ir šioje knygoje, kur pasaulio sąžinė praby
la imponuojančio skaičiaus Senojo ir Naujojo pasaulių valstybės vyrų ir 
publicistų lūpomis, prasiskleidžia skaitytojui kiek įdomi, tiek lygiai 
baisi rusų paslaptis Baltijos pajūriuose."

"Tebūna garbė Natur och Kultur leidyklai, kuri, būdama ištikima sa
vo liberaliniam įsitikinimui, šiuo metu, kada skaitoma nenaudinga liesti 
antrojo pasaulinio karo pamirštus uždavinius ir sovietinės politikos gė
dingą panašumą į nekenčiamą Hitlerio Vokietiją, iškėlė temą, nušviečian
čią, ką Baltijos valstybės gavo patirti, privedant Jas iki visiško dvasi
nio ir medžiaginio nualinimo. Žmonės, paveikti maskuotos vienpusiškos ko
munistinės propagandos, mielai priskaito Baltijos gyventojus prie karo 
nusikaltėlių ir nacių bendradarbių. Ši knyga turės atverti jiems akis, 
ypatingai kai autoriaus įsakmiai įrodoma, kad tų gyventojų esama visai 
kitokių."

Aptaręs knygos turinį ir sustojęs ties Sovietų teroru, laikraštis 
atkreipia dėmesį į tai, kad knyga yra pašvęsta prezidento Roosevelto at
minčiai .

Baltijos tautų likimas _

Uppsala Nya Tidning, liberalinis, recenzavo lapkričio3. To laikraš
čio ir visos Švedijos vienas žymiausių karo ekspertų ir dažnai kitos spau
dos ‘cituojamų publicistų, pulk. Įeit. Torsten Holm rašo:

"Igno J.-Šeiniaus "Raudonasai tvanas plinta" pavaizduoja mums Balti
jos trijų mažų tautų likimą. Knygoje parodoma, kaip Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo išplėštos iš tos kultūrinės šeimos, kuriai Jos priklausė."

Holm atpasakoja plačiai, sekdamas knygos turinį, Sovietų klastą, 
pradedant 1939 rugpjūčio mėnesiu, pavaizduoja gėdingą rinkimų komediją, 
žiauria prievarta pravestą"prisi jungimą" ir po to sekusią bolševizaciją 
su teroru ir deportacijomis.

Jis užbaigia:
"Knyga verčia, ypatingai šiuo metu, ties daug kuo susimąstyti. Au

torius cituoja vieno Amerikos laikraščio pasakymą, kur nustatoma, kad ko
va dėl Baltijos sostinių turėjo didesnės reikšmės, nei kova dėl Romos ir 
Neapolio. Atrodo, kad ta pranašystė išsipildys. Juk tai Rusijos "baltiš
kieji" metodai, kurie privedė prie pirmosios taikos konferencijos iširimo"

•V
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AL JUS UUX’X gyvuliui Y

Svenska Dagbladet, Švedijos Times, dešiniųjų organas, visados buvęs 
Baltijos valstybėms labai palankus, lapkričio 5 įdėjo Uppsalos universi
teto istorijos docento ir žinomo publicisto Torvald Hdjer labai plačią re
cenziją. Jis pradeda cituodamas garsaus Švedijos praėjusio šimtmečio po
eto Kari Snoilsky, kroatų kilmės, žodžius, pasakytus apie Lenkijos žlugimą 

"Ir todėl gula Lenkija centnerių svoriu
Laikų liguistą, nuodėmingą sąžinę, 

taip dainavo Snoilsky prieš 80 metų. Jo žodžiai po 1939 m. įgijo naują 
svilinanti aktualumą ir nė šiandieną, padėčiai pasikeitus, nėra nustoję 
savo prasmės* Turime kitas tris tautas, kurių likimas ne mažiau turėtų 
slėgti šiuos laikus, gi pirmoj eilėj nuo nelaimių apsaugotą švedų tautą, 
kuri seniau dalinosi gėriu ir džiaugsmu su šiomis trimis Europos nelaimin
gomis tautomis. Estija, Latvija ir Lietuva - tai paliudys kiekvienas ob- 
jektingas ir blaiviai galvojąs stebėtojas - sukūrė per trumpą laisvės lai
kotarpį, sušvitusį joms 1918 m., mažais ekonominiais ištekliais dideles 
vertybes kultūrinės ir ekonominės veiklos srityse. Atsirėmusios nuosavy
be stiprios ūkininkijos atsparaus pamato, jos buvo pasistačiusios didelio 
patvarumo visuomeninius pastatus. Nežiūrint kai kurių pusiau autoritari
nių valstybinės santvarkos eksperimentų, apie kurių didesnį ar mažesnį bū
tinumą nelengva spręsti, jos sugebėjo geriau patikrinti politinę laisvę 
ir teisinį saugumą, nei didelė dauguma kitų Vidurinės bei Rytų Europos 
tarpkarinių laikų valstybių."

Hbjer papasakoja, kaip Baltijos valstybės pačiu gražiausiu savo iš- 
sivystimo laiku staiga pasidarė neišprovokuotos agresijos aukomis, kokie 
parodiški ten buvo bolševikų pravesti rinkimai, kokiais nežmoniškais grą- 
sinimais buvo kvaziparlanentai priversti balsuoti už prisijungimą prie 
Sovietų Sąjungos ir kokiu sunkiai įsivaizduojamu teroru buvo vykdoma to- Į 
liau Baltijos valstybių bolševizacija. Kaip lygiai žiauriai "išgelbėto- 
jais"pasivadinę vokiečiai, Alfredo Rosenbergo įkvėptu kankino gyvento
jus ir niokojo kraštus. HBjer mano, kad, bolševikų režimui sugrįžus, toms ' 
tūkstančius metų išgyvenusioms tautoms dabar gręsla ne tik kultūrinės in- i 
dividualybės nustojimas , bet ir visiškas išnykimas. Jis tęsia:

"Šią šešerių metų tragediją vaizduoja tik ką išėjusioj knygoj I. Šei
nius, tų tautų vienas pačių talentingiausių ir drąsiausių kovotojų Euro
poje. Knygos turinys yra perdėm pagrįstas faktais ir tiek dokumentuotas, ' 
kiek tik aplinkybių leista. Jei balsas kartais suskamba nedirbtinai pate- , 
tiška!, nieko negalima prikišti tam, kas kovoja dėl savo tautos gyvybės. 
Rusų ir vokiečių žiaurumų pavaizdavimas daro nepaprastai stiprų įspūdį. 
Įdomu nustatyti, kad anglų turimomis patikrintomis žiniomis apie inteli
gentiškųjų į Rytus deportuotųjų sluoksnių likimą randama panašumo į Bu
chenvaldo tipo įrengimus, ypatingai kas liečia maistą ir hygieną."

Hbjer konstatuoja, kad Šeiniaus knygoje daug dėmesio atkreipta pa
saulinės spaudos reagavimui į šiurpios dramos vyksmą Baltijos kraštuose. 
Deja, girdi, reaguota nevienodai. Ne vienur nulėmusi blogesnės rūšies 
"realistinė politika". "Tarp tų balsų su pasigailėjimu randame ir Times". 
rašo Hbjer. ''Pagarbos vertas ir pasaulyje pagarsėjęs laikraštis šiame klau 
sime, matomai nepagalvojęs apie pasėkas, nuėjo tuo pačiu keliu, kaip ir 
Čekoslovakijos atžvilgiu 1938 m. Tačiau randame žymių Anglijos ir Amerikos 
spaudos balsų, kurie reikalauja, kad tarptautinės teisės tradiciniai nuo
statai ir Atlanto deklaracijos visai aiškūs dėsniai butų pritaikyti ir 
Baltijos kraštams", Ta proga Hbjer primena Švedijos oficiozo, socialde- ■ 
mokratų vyriausio organo Morgon Tidningen pareiškimą 1943 gruodžio mėn., 
jį cituodamas: "... mes esame įsitikinę, kad Baltijos laisvės klausimas 
- tai ugnies bandymas viso pasaulio laisvei".

I pabaigą Hbjer sako:
"Baigiant skaityti, kyla visų pirmiausia šis klausimas: Nejau Mask-
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vos sprendžiančios sferos, toliau metusios žvilgsni, skaito rusų intere
sų atžvilgiu naudinga pažeisti tuos principus, dėl kurių jie sakosi ka
riavę? Ypatingai dabar, po to, kai nepaprastos drąsos ir sugebėjimų dė
ka buvo atmuštas prieš Sovietų Sąjungą nukreiptas smūgis ir Rusijai pa
tikrinta saugesnė ir stipresnė padėtis Europoje, nei kada anksčiau isto
rijoje,"

Kai valstybė maža

Obs!, dvisavaitinis konservątyvinės pakraipos laikraštis, smarkiai 
paplitęs ir populiarus, tur būt ir Amerikoj žinomo "Anapus plieno sienos" 
autoriaus Arvid Fredborgo redaguojamas, lapkričio 5 pavedė Šeiniaus kny
gai savo ekskluzivų, tik išimtinais atvejais vartojamą skyrių Obsl-boken, 
Arvid Fredborg, būdamas Svenska Dagbladet korespondentu Berlyne karo me
tu, palaikė artimus ryšius su lietuvių kolonija ten ir keletą kartų lan
kėsi okupuotoje Lietuvoje. Jis savo recenzijoje nustato, kad diskusijoje 
dėl tautų apsisprendimo teisės ir demokratinės sąvokos pritaikymo papras
tai linksniuojamos tik Bulgarija, Vengrija, Rumunija ir Lenkija. "Rečiau 
paliečiamos tose diskusijose trys Baltijos valstybės. 0 vienok smurtas 
grieš jas - nežiūrint koki nusistatymą žmogus turėtum rusų politikos at
žvilgiu - yra sumušęs cinizmo rekordą", rašo jis ir tęsia:

"Jei trys Baltijos tautos ir neturi galimybės pačios pareikšti sa
vo nusistatymą, tai vis dėl to nestinga balsų, pasiėmusių ginti jų rdka- 
lą. Baltai eksilyje stengiasi patys kartas nuo karto sukelti pasaulio opi 
niją savo naudai. Švedijoj gyvena vienas pačių talentingiausių baltiško
sios emigracijos atstovų, buvęs Lietuvos ministeris Ignas Šeinius, Savo 
vėlesnėje knygoje "Den rtJda floden svUmmar dver" daro jis Baltijos klau
simo-išsivystimo apžvalgą. Svilinančiai ironiškai sudirba jis rusiškąją 
argumentaciją. Akivaizdoje viso, kas atsitiko, nesunku suprasti jo, kai
po lietuvio patrioto, pasipiktinimą ir skausmą. Švedų visuomenei turi jo 
knyga didelę vertę ir kitu atžvilgiu. Mes matome autoriuje miklų tarptau
tinės politikos žinovą, kuris, remdamasis iš pasaulinės spaudos surink
ta milžiniška medžiaga, sukūrė logišką Įvykių pavaizdavimą, kaipo šių die 
nų užsienio politikos studiją, vertą aukšto požymio. Kartais pavaizdavi
mas apsunkinamas kiek ilgomis citatomis. Tačiau knyga yra žavinti, ir ša
lia savo pagrindinės temos meta ji ryškią šviesą 1 antihitleriškos koali
cijos atsiradimą ir jos evoliuciją."

Baltijos tragediją

Sydsvenska Dagbladet, pietų Švedijos konservatorių laikraštis Mal
inti, knygą recenzavo lapkričio 7. Recenzentas Sven Berger rašo;

"Ignas J.-Šeinius nenustoja kovojęs su plunksna rankoje dėl Baltijos 
tautų reikalo. Šis lietuvis diplomatas drąsiai ir nenuilsdamas per ilgą 
savo gyvenimą Švedijoj gynė lietuvių, latvių ir estų teises į tautinę ir 
indivldualinę nepriklau somybę."

"Savo naujoj knygoj tęsia Jis tą kovą, Įtikinančiai kalbėdamas apie 
šių mažų tautų egzistencijos teisę. Jis nepameta vilties. Kiekvienas, kam 
tenka susidurti su_Baltijos pabėgėliais, žino, kad Šeiniaus viltis nėra 
kokia išimtis, o budingas bruožas jų tūkstančiams. Tai ir nenuostabu. Is
torija mums rodo, kad tautinė valia savystoviai tvarkytis yra nepapras
tai gaji jėga."

Berger mano, kad Baltijos tautų anais lemtingais metais vis dėl to 
klaidingai pasielgta, leidus save apgauti ir nepasipriešinus rusams jė
ga. "Kai protas atsisako mokėti laisvės kainą, paprastai prarandama lais
vė daug daugiau, nei kokia tauta būtų ją pralaimėjus beviltiškoje, bet 
garbingoje kovoje", pabrėžia jis.

11



Nauja knyga apie Baltiją

Trots all 11, socialdemokratų savaitraščio, redaktorius ir pirmųjų 
riksdago rūmų narys~Ture Nerman rašo lapkričio 9;

"Baltija, tai šių dienų tragedija. Niekas negali jaustis svetimas 
tam likimui, kuris karo metu .ištiko Baltijos jūros rytų pakraščio mažas 
tautas, ir jei mes nelstengiam sukliudyti jų laisvės praradimo ir įjun
gimo Sovietų Sąjungon, tai turime reaguoti prieš vokiečių ir rusų elge
sį su jomis.”

Ir toliau:
"Reikia suprasti, kad tie, kuriuos tai tiesiog liečia, jaučia smar

kiau, ^nei pašaliniai žmonės, ir tai reikia turėti galvoje, skaitant vie
no pačių aktingiausių Švedijoj baltų gynėjo, buvusio lietuvių diplomato, 
Igno J.-Šeiniaus naują knygą. knygoje randame daug faktais parem- 

t tos informacijos ir pagristo patoso. Butų gerai, kad mes švedai 1 tą po
zityvą pusę atkreiptumę dėmesį. Mes esame taip pat maža tauta, ir jei 
tylomis leisim didžiosioms valstybėms praryti mažąsias, tai tuomi pripa- 
žinsim, kad mums gręsia tas pat.”

Truputis rusų istorijos

Stockholms Tidningen, liberalų dienraštis, lapkričio 13 Įdėjo Upp- 
salos universiteto istorijos docento Sven Ulric Palme šios knygos recen
ziją. J'ls rašo:

"Lietuvio emigranto Igno J.-Šeiniaus dokumentuotas ir drauge smar
kiai jaudinantis savo tėvynės būklės antrojo pasaulinio karo metu pavaiz
davimas sudaro jei ne kreipimąsi 1 pasaulio opiniją - tuo tarpu knyga 
yra išėjusi tik švedų kalba - tai bent 1 Švedijos opiniją. Ne mano užda
vinys nagrinėti knygą šiuo požiūriu. Bet aš esu tikras, kad ji sukels 
kaip tik tuos jausmus, tas simpatijas ir tą pasipiktinimą, kokio auto
rius nori; simpatijas daug iškentėjusioms Baltijos tautoms ir pasibjau
rėjimą jų prispaudėjais iš Vakarų ir Rytų."

Docentas Palme nagrinėja pirmoj eilėj knygą kaipo šių laikų doku
mentais paremtą studiją ir randa, kad Ji "turi labai didelę vertę". Jis 
nustato, kad nemažą dali sudaro politinių sutarčių, deklaracijų ir pa
reiškimų ištraukos, o taip pat, ypatingai švedų ir anglosaksų, spaudos 
nuomonės. "Kiek galėjau patikrinti, visa pasirodo tikra. Knyga Įgauna 
tuo būdu Rusijos istorijos vienam aspektui pažinti mokslinę vertę."

Recenzentas Įsikimba šios minties ir stengiasi Įrodyti, kad Balti
jos tautų pastarųjų metų istoriją būtų tiksliau skaityti Rusijos istori
ja, nes iš tenai ėję lemiami impulsai ir jėgos, kurių nepakankamas Įver
tinimas iš mažųjų valstybių diplomatijos pusės ir privedęs prie to, kas 
Įvyko, Tuomi jis tačiau jokiu būdu nenorįs pateisinti sovietiškų priemo
nių ir metodų, o tik nustatąs faktą.

Geliančios žaizdos

GBteborgs Handels- och SJBfarts Tidning, Švedijos Manchester Gardian 
lapkričio 16 recenzavo to laikraščio užsienio redaktorius dr, Emil Jacobs* 
son. Iš pat pirmų eilučių jis nustato:

"Reikia aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyti iš pat pradžios, kad 
jei tai, ką Baltijos tautos iškentėjo ir kenčia, sudaro išdavą tos nau
jos santvarkos, dėl kurios kariautas karas, tai tas karas neturi jokio 
pateisinimo. Tuo pat pagrindu pasaulis būtų galėjęs pasilaikyti ir Adol
fą Hitlerį su jo sėbrais. Būti| galima pamanyti, kad šeinius, toks karš
tas patriotas, nepagailėjo dažų, pavaizduodamas savo krašto ir tautos ne
laimingą buitį. Bet plikų faktų ir neginčytinų skaičių negalima paneigti 
vienu tuo pagrindu, kad Jie iškelti aikštėn pilnu ryškumu."

12
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Jacobson praveda sarkas^inę paralelę tarp bolševizmo ir nacizmo ir 
lų Baltijos valstybėse vartotų metodų. Jis visais atžvilgiais sutinka su 
Šeiniaus argumentacija, pavyzdin kalbant ir apie Sovietų Sąjungos savaip 
aiškinamą išėjimą į Baltijos jūrą, 

‘’Būtinai turime skaityti Šeiniaus knygą. Ji pakelia žmogų iki skau
daus nusivylimo pajautimo pasaulyje, viešpataujančio nežiūrint išsiilg-

■ tos ir atsiektos pergalės prieš nacizmą. Tuo požiūriu tai nėra koks ma
lonus skaitymas. Bet "realistiniais" prisitaikymo sugebėjimais nieko ne
bus atsiekta, jei bus pamirštos geliančios žaizdos. Jos tik užnuodys tau
tų sugyvenimą", pabrėžia Jacobsson. "Atominiame amžiuje jau rodos buvo 
galima Įsitikinti, kad ir mažame daikte gali būti paslėpta nepaprasta 
sprogstamoji jėga. Kad ir nedidelės tautos laisvės troškimas gali suda
ryti ramiam pasaulio sugyvenimui eksplozyvią jėgą. Neatsižvelgus 1 Ją, 
nebus galima atsiekti protingos tarptautinės santvarkos, nesilankstan- 
čios stipriojo užgaidoms; Ji turi patenkinti ir vienų, ir kitų teisėtus 
interesus,"

Anapus Baltijos geležinės uždangos

Dagens Nyheter, liberalų ir drauge visos Švedijos pats didžiausias 
dienraštis,- 'recenzavo minimą knygą lapkričio 21, kaip tik kilus smarkiam 
visuomeniniam sąjūdžiui dėl 167 internuotų Baltijos karių išdavimo. Rek
torius Alf Ahlberg, filosofas ir vienas pačių žymiausių Švedijos visuo
menininkų ir publicistų, rašo;

"Šiemet daugelis Europos valstybių atgavo savo laisvę, dalinai dė
ka savo pačių ištvermingo pasipriešinimo, ^rodžiusio Jų teisę gyventi, 
dalinai dėka milžiniškų aukų is santarvininkų pusės. Daugelio metų ver
gijos nualintos, iškankintos ir pažemintos, apiplėštos ir ištuštintos, 
jos atsikelia iš naujo, ateities viltis vėl Įsižiebė jų horizonte. Bet 
anapus Baltijos jūros nusitęsia trys nedidelės šalys, Estija, Latvija ir 
Lietuva, kurioms ateitis rodosi tamsi, tikriau - beviltiška. Po dviejų 
dešimčių metų neilgos laisvės Jas okupavo Rusija, paskui Vokietija ir 
paskui vėl Rusija, kuri, atrodo, galutinai bus Jas Įjungusi 1 savo šešio
likos respublikų tarpą. Kalbėti apie jas skaitoma neatsargu, ir tie, ku
riems politika yra ne teisės normos tautų .santykiuose, o gryna Jėga, tie 
reaguoja 1 tų tautų baisią tragediją cinišku pečių patraukimu ir mano, 
kad Jų likimo išsprendimą, tylomis reikia pripažinti kaipo atliktą faktą. 
Tos tautos pačios negali iškelti savo reikalo pasaulio akyse. Tai turi 
būti atlikta už Jos sienų. Bet Jei ir kaži kaip atrodytų Baltijos klau
simas opus, jis neturi būti nutylėtas, Jei nepageidaujama, kad šaunioji 
Atlanto deklaracija visiškai nenustotų savo vertės. Toje deklaracijoj, 
prie kurios prisidėjo ir Sovietų Sąjunga, pasakyta, kad santarvininke! 
"visoms tautoms pripažįsta teisę pasirinkti tokią valdžios formą, kušlo
je Jos pačios pori gyventi, o taip pat pageidauja, kad suvereninės tei
sės ir savivalda būtų grąžinta toms, kurioms tai buvo išplėšta Jėga." 
Ar BaltiJas kraštų ta deklaracija neliečia? Toki klausimą daug kas sau 
stato, ypatingai santarvininkų kraštuose, Anglijoj ir Amerikoj. Atsaky
ti 1 JI pirmiausia tenka Rusijai, ir tai, koks tas atsakymas bus, liečia 
ne tik Baltiją, bet ir visas kitas pasaulio laisvas tautas, pirmoj gi ei
lėj mąžą siaA.tąutas.

Pasaulis Jaučia be abejo dideli dėkingumą Sovietų Sąjungai, Rusų tau
tos kova prieš naciškus smurtininkus sukėlė didžiausio pasigėrėjimo, Ji 
atkovojo prakaitu, krauju ir ašaromis laisvę ne tik sau, bet ir daugeliui 
kitų tautų. Kiekvienas galvojantis žmogus mielai pripažįsta šitą faktą 
ir taip pat supranta, kad pastovi pasaulio taika reikalauja gerų santy
kių su Europos galingiausia valstybe. Tačiau pareina mai ne tik nuo M.tų 
valstybių, bet ir nuo pačios Rusijos. Todėl, ar tai žiūrint 1 klausimą 
grynai proto akimis, ar teisės, būtų padarytas didelis žingsnis priekin
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į pastovią ir tvirtą taiką, jei Baltijos kraštams butų grąžintų jų lala- .. 
vė. Tol, kol tai nebus padaryta, kankins pasaulio sąžinę kruvina žaizda.

Igno Šeiniaus knyga "Den rdda floden svS.mmar dver" yra širdies krau
ju parašyta gynyba Baltijos kraštų teisei nepriklausomai gyventi. Auto
rius parodo ne tiek-bendrais posakiais, kiek nesugriaunamais skaičiais 
tą išsivystymą, kokio tie kraštai yra pasiekę per trumpą laisvės laiko
tarpį. Turint domėję tas neturto ir skurdo sąlygas, kuriose jie gyveno 
rusų carų laikais, galima pamatuotai kalbėti apie padarytą didelę pažan

gą visose materialinės ir dvasinės kultūros srityse. Visos trys Baltijos 
'tautos buvo keliamos aukštyn naujai sužadintos pažangumo dvasios, pagim
dytos laisvės, kuri buvo atgauta po šimtmečių vergijos. Tai lengvai ga
lėjo patirti kiekvienas, atsilankęs tuose kraštuose 1930 - 1939 metais. 
Bet greit užgriuvo nelaimės ir sutraiškė pasinešusius augalus. 1939 rug
pjūčio 23, kai Maskvoje buvo pasirašytas vokiečių-rusų paktas, buvo juo
da diena Baltijos kraštams. Ilgai netrukus rusai atėjo kaip "globėjai"- 
senas ir jau romėnų imperijos laikais išbandytascmetodas, kai kokia di
delė valstybė užsinori prisijungti kokį mažą kraštą. Buvo sudaryti abi
pusiai pagalbos paktai. Vėliau atvėrė Trojos arklys savo kamofliuotus 
šonus, buvo suvaidinta parodiška rinkimų komedija,.kurios pašėkoje Bal
tijos valstybės, rusų versija, dėl tų kraštų tautų karšto troškimo /o vi
si, kurie tokio troškimo neturėjo, buvo sudoroti dabar gerai žinomomis 
priemonėmis/ prisijungė prie Sovietų Sąjungos. Rusai "globėjai" pasielgė 
su globojamais taip, kad šie po metų sveikino baisiuosius ir nekenčia
mus nacius kaip savo"išvaduotojus". Jei buvo turėta kokių iliuzijų, tai 
jo sutruko neilgai - iš pelenų atsidurta ugnyje. Bet kai rusai, vydami vo
kiečius, grįžo antrą kartą, jau nepasiduota jokioms išlaisvinimo iliuzi
joms. Suprasta, kad tik vieni pančiai pakeisti kitais. Egzekuciniai plu
tonai vėl pradėjo veikti, begalinės deportuojamų vilkstinės vėl pradėjo . 
slinkti į Rytus, šeimyniniai ryšiai nutraukiami, nes vėl pradėta į įvai
rias puses, nežinomam juodam likimui, siuntinėti vyrai sau, . žnonos'yėl 
sau? ir valkai sau. Pabėgėlių bangos, darbininkai, žvejai ir ūkininkai, 
pasinešė lauk iš savo krašto verčiau pasirinkdami, su didžiausiu pavo
jum ’gyvybei ir nežiūrint didžiausių kliūčių^ pasiekti visai svetimus kraš
tus, nei likti namie. Anapus nuleistos geležinės uždangos toliau tęsiasi 
tragedija. _

Jei Šeiniaus knyga butų tik pavienio žmogaus subjektyvūs samprotavi
mai, jei ji butų paremta nekontroliuojamais gandais ar palaidais tvirti
nimais, butų be abejo lengva atremti ją kaip "Greuelpropagandą". Bet taip 
nėra. Norint galima nesiskaityti su paties autoriaus žodžiais ir juose 
kartais suvirpančiu patosu. Pakaktų tuo atveju laikytis oficialių, gerai 
patikrintų ir lengvai patikrinamų aktų, kurie sudaro knygos apimtiesžy- 
mią dalį. Ypatingai anglų ir amerikiečių šaltiniams duota nemažai vietos. 
Autoriaus rūpestingai suregistruota pasaulinės spaudos reagavimas, tiek 
ciniškai "realistinis politinis", tiek tas, teisės pajautimo iškeltas, ku
ris Baltijos valstybių teisių^pažeidime mato bendrą didelį pavojų pasau
liui. Ši knyga turi būti atidžiai perskaityta kiekvieno, kam rūpi kiek 
pasaulio, tiek mažų tautų ateitis. Kad ji kai kur sukels pykčio, galima"; 
nepaabejoti. Kažkada - tai atrodo jau be galo senai - turėta vokiška pa- ’ 
tariė, kuri tur būt bus pasenusį. Ji skambėjo šitaip:

Kas teisybę žino ir ją slepia,’ ' 
tas yra tikrai pasigailėtinas niekšas." 

Pastaba; Ši recenzija išversta ištisai.

Šaukiančiojo balsas -■ ■

Gbteborgs Po s ten, liberalinis,. Švedijos -provincijos didžiausias dien
raštis, plačioj trijų skilčių recenzijoj lapkričio 25 pirmiausiai pažymi,
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kad Igno J.-Šeiniaus nauja knyga yra pašvęsta Atlanto deklaracijos auto
riaus i r jnažųjų tautų globėjo prezidento Roosevelto atminčiai, bet klau
sia: "Kažin, ar busimoji knyga bus pašvęsta Jo įpėdiniui?"

"Galima būti visiškai įsitikinusiam, kad kol Šeinius galės valdyti 
plunksną, Jis nenustos atakavęs pasaulio sąžinę ir palaikys Baltijos klaU' 
simą gyvą", nustato Gdteborgs Po sten. Laikraštis yra įsitikinęs, kad ta
me nuolatinio priminimo metode, net ir nevartojant naujų argumentų, 0.Ū- 
di didelė Jėga, "kuri pagaliau kaip vandens lašas ir akmenį pragraužia." 
Atpasakojęs knygos įvairius skyrius, tiesa, suklydęs ties XIV-tuoJu, 
"Kompromisinisvsprendimas", neteisingai manydamas, kad autorius pritaria 
Hore Belishos žinomam kompromiso pasiūlymui, laikraštis pabrėžia, kad 
jei Šeiniaus balsas šiuo metu ir nebus pakankamai išgirstas, tai esą vi
sai tikra, kad Jis bus girdimas ir kad jo bus klausomasi ateityje, kai 
išnyks šių dienų sąmyšis ir išsisklaidys visos karo ūkanos.

Raudonasai tvanas plinta

GSteborgs Morgonpost, vakarų Švedijos konservatorių dienraštis, lap- 
kričio 29 deda žymaus riksdago nario ir rektoriaus Ivar Sefve plačią re
cenziją. Jis pradeda nustatydamas:

"Lietuvis rašytojas ir diplomatas Ignas J.-Šeinius savo budingo pa
vadinimo knygoje davė mums šiurių Baltijos valstybių likimo pavaizdavi
mą. Centrinę vietą Jo knygoje užima tačiau ne pats aprašymas, kaip pir
ma rusai, paskum vokiečiai ir pagaliau vėl rusai pavergė šiuos Baltijos 
kraštus, bet kaip pasaulis reagavo į smurtą prieš šiuos tris kraštus ir 
Jų laisvę mylinčias tautas."

Sekdamas knygos turinį, rektorius Sefve atpasakoja 1939m. rudens 
įvykius, Jų tolimesnę raidą, o taip pat nušviečia visas problemas, su
sijusias su antruoju pasauliniu karu ir Baltijos valstybėmis, kurių li
kimas nesudaro kokio izoliuoto reiškinio, o priešingai - vieną iš pačių 
centrinių.

Iš aktualiosios Rytų politikos

Karlstads Tidningen,~vakarų Švedijos įtakingas liberalų dienraštis, • 
recenzavo taip pat lapkričio 29. To laikraščio vyriausias redaktorius 
ir vienas pačių žymiausių riksdago narių ir Švedijos publicistų, Manne 
Stahl, rašo:

"Per mūsų krašte išgarsėjusius interpeliacijos debatus prieš kurį 
laiką pavadino užsienių reikalų ministeris ūnden Baltijos tautų tikėji
mą į tautinės laisvės atgavimą "iliuzijų politika". Skaudžiau nei šiuo 
pasakymu Jau negalima įžeisti mažųjų Baltijos tautų tautinio Jausmo. Jei 
šios tautos neatsisako tikėti savo laisve, tai gali ir nebūti tai kokia 
"iliuzijų politika". Nejęartątir seniau atrodė Baltijos tautų padėtis be
viltiška, tačiau istorija nestovi juk vienoj vietoj. Šiandien galingieji 
gali kurią dieną pavirsti į dulkes, ir tai gal greičiau, nei kas nujau
čia, Niekados nereikia sakyti niekados, ypatingai politiniais atvejais."

"Prie tų, kurių tikėjimas į Baltijos tautų laisvę negęsta, priklau
so vienas Jų žymiausių gynėjų mūsų krašte, Ignas Šeinius. Jis pasistatė 
sau uždavinį kovoti dėl tų tautų laisvės, ir Jis daro tai įvairiais bū
dais. _Jo pasipiktinimas yra nukreiptas prieš visus engėjus, vistiek, ar 
Jie butų vokiečiai, ar rusai."

Stahl nušviečia toliau Baltijos tautų laisvės problemą ryšyje su šių 
dienų tarptautine padėtimi, plačiau išvystydamas mintis, iškeltas recen
zijos pradžioj. Jis taip pat apibūdina knygos įvairius skyrius, atpasako
ja įdomesnes detales ir ilgėliau sustoja ties lietuvio jūreivio, grįžu
sio iš sovietų "rojaus" laišku. Stahl baigia: 
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"Čia Švedijoj mes neapsunkinslm baltų naštos, o visa jėga paremalm 
jų kovą e Žiūrėti tylomis į smurto aktus reikštų juos sankcionuoti. Šei
niaus knyga tai veriantis šūkis į mūsų tautą nubusti ir pasižiūrėti, kas 
dedasi pas mūsų kaimynus."

Baltijos tautų teisės

Samtid och Framtid, liberalų Įtakingas idėjinės politikos ir kultū
ros mėnesinis laikraštis recenzavo "Raudonasai tvanas plinta" gruodžio 
numeryje. Literatūros kritikas Alarik Roos rašo:

"Mes švedai siekiame gerų santykių su Rusija. Bet ar taituri reikš
ti, kad mes turime nustoti domėtis Baltijos tautomis ir pripažinti tų tau- 
tų'rusišką okupaciją? "Realistai" mano, kad taip. Bet visi turime supras
ti ,,kad teisė tai mažųjų valstybių svarbiausia atrama, ir kad joms visoms 
grės pražūtis, jei neatsieksim teisingos pasaulinės santvarkos. Pagaliau 
tai liečia ne tik mažas tautas, tai lygiai liečia ir didžiąsias, tai lie
čia žmoniją. Vienas šis teisinis požiūris, vienas šis teisinis realizmas' 
reikalauja, nežiūrint visų mūsų jausmų, kaip kaimynų ir atjaučiančių žmo
nių, kad mes nepaleistume iš savo akių estų, latvių ir lietuvių likimo.

Baltijos kraštuose šiuo metu tylu, šiurpulingai tylu. Tik tų kraš
tų pabėgėliai dar gali 1 mus pratarti. Štai nesenai, mums pradedant gy
venti taikos laikotarpi, buvęs Lietuvos atstovas Ignas J,-Šeinius išlei
do "Den rf5da floden sv'ammar tJver" priminimui, kad taikos metas neatnešė 
Baltijos tautoms jokios laisvės, priešingai, kad joms dėl nesiliaujančių 
Rusijos gilumon deportacijų gręsia išnaikinimas. Jo knyga tai iškalbin
gas kreipimasis 1 demokratines tautas. Ten randame nemažai demokratinio 
pasaulio spaudos ir politinės literatūros pasisakymų, balsų, rodančių, 
kad Baltijos tautos turi daug užtarėjų pasaulyje, jas remiančių nepapras
tai stipriais argumentais,- ten randame labai Įdomių ir labai vertingų 
citatų. Knygoj taip pat iniduotai nušviečiama Visa Įvykių eiga Baltijoj, 
be to, autorius suteikia žinių ir apie šių dienų padėtį, tenai.

Mūsų^krašte yra palinkimo, pasireiškusio ir administratyvinėsevprie- 
monėse, užčiaupti Baltijos pabėgėliams burną. Anksčiau turėjome tylėti 
apie vokiečių šunybes, dabar atėjo laikas tylėti apie rusų. Šeinius nu
siskundžia visai pagristai, Jo knyga tai ne kokia propaganda. Tai gera 
informacija. Baltijos pabėgėliai turi^pilną teisę žinoti, kas jų kraštuo
se dedasi,-- juk jie paraginta ten grįžti,- ir kas atsitiko su tais, kurie 
sugrįžo. Šeinius perspausdina labai iškalbingą laišką vieno žmogaus, per
gyvenusio sugrįžimą. Mes švedai taip pat turime teisę žinoti apie suso- 
vietintąją Baltiją tiesą.

Kai kas yra iškėlęs klausimą, ar nebus Baltijos tautos pačios kal
tos dėl savo likimo. Ar nevedė jos politikos, davusios pagrindo sovietų 
Įtarimams? Šeinius neduoda savo knygoje tiesioginio atsakymo, bet netie
sioginiai jis aiškiai parodo, kad Baltijos valstybės, o Visų mažiausia 
jo tėvynė Lietuva, jokiu būdu nėra prieš Sovietus vedusios kokios nors 
kiršinančios politikos. Priešingai. Vargiai pasiseks kokiam istorikui su
rasti koki slaptą dokumentą, kuris galėtų pateisinti sovietiškąją agre
siją, Suterorizavę Baltijos tautas, nieko nelaimėjo Sovietai ir kariniu 
požiūriu. Sovietų Įtarimams pakako vieno vienatinio pagrindo: tų valsty
bių laisva visuomeninė santvarka,"

Sovietų kruvinas nusikaltimas Baltijoj

Natur och Kultur leidykla reklamavo "Raudonasai tvanas plinta" savo 
skelbimais labai plačiai visoj švedų spaudoje. Vienas skelbimo tipas, ži
nios formoje, įdėtas juoduose rėmeliuose tarp kitų užsienio žinių, nepa
prastai Įsiutino Sovietų pasiuntinybę Stockholme, čionykščią komunistų 
partiją ir Švedu su Sovietų Sąjunga kultūrinio bei ekonominio bendradarbis
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ŽUKOVAS NAIKINA LIETUVIUS

Kai karas su Vokietija buvo baigtas, daug kas spėjo, kad rusai sa
vo kariuomenę pasuks persekioti užimtųjų kraštų- žmonėms - Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje ir kitose šalyse, norinčiose nusikratyti bolševikiško- , 
jo išvadavimo.

Tie spėjimai pasitvirtino. Jau anksčiau buvo pranešama, kad kai ku
riose Lenkijos giriose Maskva su tankais ir lėktuvais naikino laisvės 
kovotojus. Tas nešvarus ir gėdingas darbas buvo pavestas rusų generolams. 
Tarp jų yra ir labai išgarsintas Žukovas. Jo pulkai yra nukreipti prieš 
laisvės kovotojus Lietuvoje.

Tai paliudijo lietuvių partizanų šauksmas tiesiog iš Lietuvos, pa
gautas Europoje per radiją ir telegrama atsiųstas 1 Jungtines Amerikos 
Valstybes. Tas lietuvių partizanų šauksmas pasiekė Ameriką kaip tik 
antrą Amerikos Lietuvių Kongreso dieną Chicagoje ir ten buvo perskai
tytas.

Tai yra šauksmas baigiamų žudyti lietuvių - paskutinis pagelbos 
prašymas. Drauge tai yra tiesioginis liudijimas, kaip rusai naikina ir 
žudo lietuvių tautą.

Atsiųstoji telegrama skamba:
"Štai žodinis lietuvių partizanų radijo šauksmas spalio 2 dieną:
Mūsų dienos baigiasi. Žukovo armijos su specialiais šunų batalijo

nais valo kraštą nuo partizanų. Lietuviai, esantieji toliau, padėkit, 
gelbėkit!

Atvažiavę Lietuvon, rasita tik dykumas."
Lietuvos partizanai daugiausia veikė’ giriose. Žiemai atėjus, jų vei

kimo sąlygos turėjo žymiai pasunkėti. Dabar Rusija nukreipė didžiulę sa
vo militarinę galybę prieš mažą lietuvių tautą ir jos laisvės kovotojus, 
kurių šauksmas skamba tragiškai. Jų žodis juo skaudesnis, kad demokrati
nis pasaulis nenori išgirsti laisvės šaukiančiųjų balso.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

/atkelta iš 15-to puslapio/ 

vimo draugiją.
Štai vieno tokių skelbimo vertimas:

"Sovietų kruvinas nusikaltimas Balti 
joj šaukiasi i dangų. Lietuvos patriotas ir buvęs diplomatas Ignas J.- 
Šeinius pavaizduoja knygoje "Pen rBda floden svammar Ūver" dokumentuotai 
ir gyvai nežmoniškus Įvykius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kada šiems 
kraštams visai nekaltai buvo išplėšta jų laisvė. "Knygos turinys parem
tas faktais ir tiek dokumentuotas, kiek tik aplinkybių leista. Jei tonas 
kartais suvirpa tikru patosu, nieko negalima prikišti tam, kas kovoja 
dėl savo tautos gyvybės", rašo Torvald H b j e r Svenska Dagbla
det. Autorius patiekia taip pat pozityvią programą, siekiančią susitai
kymo ir taikos. Išėjo nauja laida. Knyga gaunama visuose knygynuose. 
Kaina 9 kronos.

NATUR och KULTUR

ŪŪŪUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUŪ r j
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Jonas Aistis - Aleksandriskls

MATER DOLOROSA

MBS“"“""*“

Vėl numesi pančius, nedraugo nukaltus, 
Vėl laisvuosius žingsnius palaima lydės - 
Tavo šviesaus žvilgsnio ir aukštai iškelto 
Sopulingo veido daugis pavydės...

Tu vis nori buitį vyvingriai išausti 
Ir sukrauti kraitį~klėty į skrynias 
Svetimi ateina pančiuosna sukaustyt, 
Gąsdinti rytojaus tamsia nežinia...

Tau palieka skurdą, degėsius ir vargą, 
Sėdami neviltį, ligą ir siaubus - 
Tavo šviesias godas maitoja ir dergia 
Ir varu klupdina garbinti stabus.

Motina tėvyne, tavo kelias sunkus, 
Bet vis eik į priekį ir tikėk tvirtai 
Visa laiko bėgy dyla ir nublunka, 
Visa užsiiniršta - užsimirš ir tai.

VISOS tavo viltys, svajos ir troškimai 
Nuolatos sudūžta, lyg uolon banga... 
Visas tavo kelias, tartum prakeikimas, 
Tartumei plėšikų atšiauri anga...

Mater dolorosa, tu basa per gruodą 
Darganas ir šaltį eidama dairais - 
Nuožmūs atėjūnai tuština aruodus, 
Atneštinį kraitį draskosi žiauriai

Kas kad tavo viltys svajos ir troškimai 
Laikinai sudūžta, lyg uolon banga, 
Kas kad tavo kelias, tartum prakeikimas 
Tartumei plėšikų atšiauri anga...

Motina tėvyne, kaip tu bepakėlei? 
Kaip tu išnešiojai geliamoj širdy . 
Mergautinę godą? Kaip audroms įšėlus 
Sopuliu ir viltim lieki išdidi?...

Ateity vaidenas rožės ir lelijos 
Ir takai paskendę kvepiančiuos žieduos, 
Nors širdyje tvyro aštrūs kalavijai, 
Nors nedžiūsta niekad ašara veiduos...

i/j ■
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ŠVEDIJOS LIETUVIAI

Steigiama Švedijos Lietuvių Draugija

Žemiau dedame steigiamos Švedijos Lietuvių Draugijos įstatų projek
tą, su kuriuo skaitytojai prašomi susipažinti prieš steigiamąjį Šios drau
gijos susirinkimą, šaukiamą 1946 m. sausio mėn, 12 d. 17 vai.

Švedijos Lietuvių Draugijos Įstatai

I. Draugijos tikslas ir sudėtis

1.^Švedijos Lietuvių Draugijos tiksiąs yra 1/sujungti visus Švedijoj 
gyvenančius lietuvius į vieną šeimą, solidarumo ir tarpusavio pageltos pa
grindais, 2/išlaikytl jos narių tarpe lietuvių tautinę ideologiją ir 3/pri- 
sidėti prie tarpusavio lietuvių ir švedų tautų susiartininmo.

Draugija neturi jokio politinio pobūdžio.

2. Siekdama nurodyto 1 paragrafe tikslo, Draugija daro susirinkimus 
tiek savo narių, tiek viešus, rengia paskaitas, ruošia pasilinksminimo va
karus, spektaklius, ekskursijas, parodas ir tt., atidaro skaityklas, kny
gynus, leidžia literatūros veikalus, brošiūras, žurnalus ir tt., liečian
čius tiek Lietuvą, tiek Švediją, teikia savo nariams moralinę ir materia
linę paramą.

3. Draugija turi juridinio asmens teises, turi savo vėliavą ir ant
spaudą. Draugijos būstinė yra Stockholm© miestas, veikimo laikas neribo
tas.

4. Draugijos nariai gali būti 1/tlkrleJi, 2/nariai rėmėjai ir 3/gar
bė g nariai.

1/Tikraisiais nariais gali būti visi lietuviai, gyvenantieji Švedijoj, 
kurie įmoka metinį nario mokestį, visuotino susirinkimo nustatomą kiekvie
nų metų.pradžioje. Tas mokestis gali būti sumokamas kas pusmetis,

2/Nariais rėmėjais gali būti asmenys, kurie įmoka kas met nemažiau 
10 kronų Draugijos reikalams. Jie gali būti bet kurios tautybės.

3/Garbės narius renka visuotinas susirinkimas iš asmenų, ypatingai 
nusipelniusių Draugijai ar savo veikla žymiai prisidėjusių prie Lietuvos 
ir Švedijos susiartinimo.

Pastaba. Tikrieji nariai ir nariai rėmėjai laikomi nuolatiniais Drau
gijos tikraisiais nariais, resp. nuolatiniais Draugijos nariais rėmėjais, 
jeigu jie iš karto įmoka nemažiau šimto kronų Draugijos reikalams.

5. Tikruosius narius ir narius rėmėjus priima Draugijos valdyba.

6. Nustoja buvę Draugijos nariais tie asmenys, 1/kurie patys pardš 
kia raštu norą iš Draugijos išstoti, 2/kurie nesumoka laiku nario mokes
čio, 3/kuriuo s visuotinis susirinkimas išbraukia iš narių skaičiaus už 
kenksmingą arba su Draugijos garbe nesuderinamą veikimą.

II, Draugijos administracija ir jos veikimas

7. Draugijos organai yra šie: 1/visuotinas susirinkimas, 2/valdyba 
ir 3/revizijos komisija

19



I
8. 1/Valdomasis draugijos organas yra visuotinas pilnateisių Draugi

jos narių susirinkimas;
2/Pilnateisiais Draugijos nariais laikomi tikrieji ir garbės nariai. 

Nariai rėmėjai Draugijos administracijoj nedalyvauja.
3/Visuotinus susirinkimus šaukia Valdyba savo iniciatyva arba nema

žiau, kaip ketvirtai daliai tikrųjų narių reikalaujant. Jeigu bent ket
virtai daliai tikrųjų narių reikalaujant, valdyba nešaukia visuotino su- . 
sirinkimo, tai ta narių dalis turi teisę savarankiškai sušaukti_susirin* 
kimą. Kvietimus į susirinkimą išsiuntinėja valdyba drauge su siūloma su
sirinkimo darbų tvarka nevėliau dviejų savaičių prieš susirinkimui skir-

i.:' tą dieną.
4/Visuotinas susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja bent

• trečdalis tikrųjų narių.
5/Nesusirinkus kvorumui, šaukiamas savaitės laikotarpyje naujas vi

suotinas susirinkimas, kuris laikomas teisėtu, nežiūrint atvykusių narių 
’ skaičiaus.

6/Visuotino susirinkimo nutarimai daromi paprasta balsų dauguma. Jei
gu bent vienas tikrųjų narių pareikalauja slapto balsavimo, balsuojama 
slaptai. Balsams pasidalijus pusiau, sprendžia pirmininko balsas.

9. Visuotini susirinkimai gali būti paprasti ir nepaprasti.
1/Paprastas visuotinas susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus 

vasario mėn. Šio susirinkimo tikslas:
a/valdybos, revizijos komisijos ir kitų komisijų rinkimas ateinan

tiems metams,
b/valdybos apyskaitos už praėjusius metus tvirtinimas, 
c/Draugijos sąmatos ateinantiems metams priėmimas.
Pastaba. Visuotino susirinkimo prezidiumas renkamas iš narių tarpo. 

Iki išrenkant prezidiumą, sekretoriauja valdybos sekretorius.
2/Nepaprasti visuotiniai susirinkimai šaukiami pagal reikalą. Juose 

pirmininkauja valdybos pirmininkas. Jeigu nepaprastas susirinkimas šaukia
mas nariams reikalaujant, pirmininkas renkamas. Protokolą rašo valdybos 
sekretorius.

10. Vykdomasis Draugijos organas yra Valdyba.
1/Valdybe s uždaviniai yra:
a/Draugijos reikalų vedimas,
b/visuotinų susirinkimų nutarimų vykdymas,
c/naujų narių priėmimas,
d/vlsuotinų susirinkimų šaukimas,
e/sąmatos naujiems metams parengimasr jos išsiuntinėjimas nariams 

prieš visuotinį susirinkimą ir pateikimas visuotinam susirinkimui,
f/Draugijos turto valdymas, laikymas tvarkoje ir saugojimas, jeigu 

tam reikalui nėra atskiro organo.
2/Valdybą renka visuotinas susirinkimas vieneriems metams iš penkių 

narių - pirmininko, vice-pirmininko, sekretoriaus, kasininko ir kasinin
ko padėjėjo ir dviejų kandidatų.

• 3/Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja nemažiau
trijų visuotino susirinkimo rinktų valdybos narių, tame skaičiuje pirmi
ninkas ..ar vice-pirmininkas.

4/Atskirų valdybos narių pareigos yra:
a/Draugijos pirmininkas atstovauja Draugija visoje jos civilinėje veijs-8’ 

loję ir teisme, i
b/Sekretorius protokoluoja Valdybos bei kai kurių visuotinų susirin

kimų posėdžius. Jis tvarko Draugijos knygyną ir skaityklą ir yra Draugijos 
archivaras. Sekretorius turi teisę, reikalui esant, kooptuoti sau pagelbon 
atskirus Draugijos narius

c/Kasininko pareiga yra priimti nario mokestį ir atlikti kitus finan
sinius Draugijos reikalus ir laikyti tvarkoje Draugijos atskaitomybę.

*
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III. Komisijos

11. Finansinei Draugijos veiklai kontroliuoti visuotinas susirin
kimas renka Revizijos Komisiją. Revizijos Komisija susideda iš trijų na
rių, kurie patys pasiskirsto pareigomis. Visuotinas susirinkimas išrenka 

- "be to dar du Revizijos Komisijos kandidatus, kurie automatiškai eina na- 
. rių pareigas, jeigu nariai jų eiti negali. Revizijos Komisija pristato sa

vo apyskaitą visuotinam susirinkimui paprasta tvarka, išskyrus atvejus, 
kada reikia atidėliejant informuoti Draugijos narius /8 paragr. 3 p./.

IV, Draugijos pajamos ir turtas

12. Draugijos pajamas sudaro: 1/nario mokestis, a/subsidljos, 3/ au- 
■ . kos, 4/pelnas iš vakarų, loterijų ir tt. 5/palūkanos is Draugijos kapita

lo ir kitokios pajamos.

13. Draugija turi ypatingą šelpimo fondą, valdomą pagal visuotino 
susirinkimo instrukciją. Ši fondą sudaro: 1/sumos, visuotino susirinki
mo kasmet skiriamos, 2/iš aukų tam fondui, 3/ iš pajamų iš vakarų, lote
rijų ir tt.

14. Esant reikalui, visuotinas susirinkimas gali išrinkti susišel- 
pimo fondo valdytoją, kuris tokiu atveju pateikia visuotinam susirinki
mui per Valdybą savo veikimo apyskaitą.

V. Įstatų pakeitimas ir draugijos likvidavimas

15. Pakeisti Draugijos Įstatus gali ~ tik visuotinis susi
rinkimas, kurio kvorumą turi sudaryti nemažiau pusės pilnateisiu Draugi
jos narių. Pareikalauti pakeisti Įstatus gali valdyba arba nemažiau ket
virtadalio visų pilnateisių Draugijos narių. Pasiūlymai pakeisti Įstatus 
pateikiami ne vėliau savaitės prieš visuotiną susirinkimą, kuriam jie siū
lomi apsvarstyti. Nutarimai pakeisti Įstatus daromi nemažiau 3/4 visų 
susirinkimo dalyvių balsų.

16. Likviduojantis Draugijai savo noru ar ją uždarant teismo spren
dimu ar dekretu, visuotinas susirinkimas skiria vieną ar kelis komisarus, 
kurių uždavinys yra likviduoti Draugijos turtą. Draugijos grynas aktyvas 
visuotino susirinkimo nutarimu pereina vienai ar kelioms analoginėms drau
gijoms, turinčioms tuos pačius uždavinius.

VI. Vidaus tvarkos reguliaminas

17. Esant reikalui, Valdyba nustato vidaus tvarkos taisykles Drau
gijos būstinei, knygynui, skaityklai, buhalterijai ir kitiems Valdybos 
žinioje esantiems reikalams, o visuotinas susirinkimas, valdybai pasiū
lius, priima reguliaminą trečiųjų teismui, valdybos veiklai ir tt.

TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTT TTT TTT TTT T TT GfT T*]? TTT TTT TTT TT T

PRANEŠIMAS

Steigiamasis Švedijos Lietuvių Draugijos susirinkimas Įvyks 1946

m. sausio mėn. 12 d. 17 vai. Lietuvių Šalpos Komiteto patalpose, Stock-

holme, Odengatan 45, 4 aukštas.
• .r w.—. —i-*—1 »— 1 *’ — .1 — im.i'i - — —t
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UŽSIENIO ŽINIOS

"Trijų didžiųjų," konferencija Maskvoje užtruko nuo 16 iki 26 gruodžio, 
taigi, net 11 dienų. Jos svarbiausias tikslas buvo atnaujinti nutrukusį 
po Londono konferencijos didžiųjų valstybių kontaktą ir pasiruošti pirma
jai naujosios Tautų Sąjungos sesijai, kuri prasideda Londone dar šio mė
nesio 10 d. Pagal priimtą San Francisco naujos visuotinės tautų organiza- 

' cijos statutą šioje organizacijoje dalyvauja ir lemiamą vaidmenį turi di
džiosios valstybės. Dėl to, eidamos į šį Tautų Sąjungos suvažiavimą, JAV, 
Didžioji Britanija ir Sovietų Rusija turėjo iš kalno susitarti tais klau
simais, kurie tame suvažiavime bus svarstomi. Visokiu atveju reikėjo pasi
ruošti tam suvažiavimui organizaciniu požiūriu, t. y. numatyti tvarką ir 
asmenis darbui atlikti. Paskelbtame po konferencijos komunikate paminėti 
tik kai kurie svarstyti klausimai. Tikrumoje šios konferencijos progra
ma, reikia manyti, buvo daug platesnė.

Maskva esanti patenkinta konferencijos vaisiais. Sovietų spauda reiš
kia pasitenkinimo dėl pasiektų per Maskvos konferenciją susitarimų ir ma
no, kad jie padės tvirtesnį pagrindą trijų didžiųjų valstybių bendradar
biavimui. Atrodo, kad tą pasitenkinimą sukelia ypač susitarimas dėl ato
minės energijos naudojimo ir jos kontrolės. Bet ir Balkanuose Sovietai ga
li pasidžiaugti nemažu laimėjimu, nes čia jų sudarytos vyriausybės, šiek 
tiek Jas išplėtus, bus pripažintos JAV ir Didž. Britanijos. Tuo tarpu ne
maloniais Persijos ir Turkijos reikalais sovietams paliko ir toliau lais
vos rankos. Dėl to

Didžioji Britanija laikosi rezervuotai dėl Maskvos konferencijos. 
Anglų spauda pastebi, kad tos konferencijos reikšmė pareis nuo to, kaip 
jos nutarimai bus vykdomi Londone, Pasirodo ir pesimistinių vertinimų, nu
rodančių į tai, kad Maskvoje Amerika ir Sovietų Rusija susitarusios bri
tų sąskaita.

Bet ir Amerikoje pasiglrdonemaža kritikos dėl užsienių reikalų mimis- 
terio Byrnes politikos linijos Maskvoje. Jam ypač prikišama tai, kad jis 
prasilenkęs su JAV vyriausybės ir kongreso nusistatymu atominės bombos pa
slapties reikalu, Spėjama net, kad gali kilti sunkumų vyriausybei, jei tas 
klausimas bus iškeltas kongrese. Bet senatorius Vanderberg, kuris daugiau
sia priekaištų yra iškėlęs Byrnes’ui, jau išvyko į Londoną, į Tautų Sąjun
gos posėdžius. Dėl to manoma, kad Jis ten tinkamu laiku ir pasisakys, kai 
bus sudaroma komisija atominės energijos reikalams,

Naujos Tautų Sąjungos pirmoji sesija prasideda Londone sausio 10. Į 
šią sesiją laukiama atvykstant iki 2000 delegatų iš 51 valstybės..Sesijos 
darbų tvarkoje yra numatytas 21 klausimas, Be kita ko, bus svarstomas 
pabėgėlių Europoje ir Azijoje tolesnis likimas. Taigi ir mums lietuviams 
ši sesija yra labai svarbi, nors oficialių atstovų dėl susidariusios pa
dėties Lietuva šioje sesijoje ir negalės turėti. Manoma taip pat, kad Per
sija ir Turkija kreipsis į šią sesiją dėl sovietų teritorinių pretenzijų 
į šias šalis. Tiek Persijoj, tiek Turkijoj politinė padėtis dėl Maskvos 
reikalavimų labai įtempta. Tačiau daromos pastangos, kad ką tik gimusiai 
antrai Tautų*Sąjungos laidai šis klausimas nebūtų patiektas, nes jo svars
tymas galėtų atskleisti visus naujos tautų organizacijos trukumus. Ir tik
rai, jei Persija ir Turkija kreiptųsi į Tautų Sąjungą, tai pagal jos da
bartinį statutą šių valstybių skundas butų nukreiptas į saugumo tarybą. 0

E
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DIDYSIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

Iš visos Amerikos

Chicagoje lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1 dienomis praėjęs Lietuvių 
Kongresas buvo galingas lietuvio vieningumo parodymas kovoje dėl Lietu
vos laisvės. Kongresan suvažiavo atstovų iš visos Amerikos - nuo Kalifor
nijos ligi Maine. Buvo taip pat delegatų ir iš Kanados. Kai kurie mies
tai atsiuntė tikrai didelius atstovų būrius - po kelias dešimtis.

Prieš oficialų Kongreso atidarymą lapkričio 29, ketvirtadienį, 9 vai. 
ryto buvo atlaikytos pamaldos šv, Jurgio bažnyčioje. Mišias laikė kun. 
P. Juras, o pamokslą pasakė kun. J. Balkūnas. Žmonių buvo pilna bažny&a.

"Congress" viešbutyje visos vietos buvo užimtos. Už stalo sėdint 
Amerikos Lietuvių Tarybos nariams prie Amerikos ir Lietuvos vėliavų, su
skambėjo abiejų šalių himnai, ir. Dr. Draugelis rengėjų vardu paskelbė 
Kongreso atidarymą. Atidarant kun. I. Albavičius perskaitė tai iškilmln- 
gal progai parašytą invokaciją.

Pradedamieji darbai

Po to Dr. Draugelis Kongreso tvarkymą perdavė ALT pirmininkui L. Ši
mučiui. Jis, kalbėdamas į atstovus ir svečius, perskaitė sveikinimą, gau- 
tą_iš Variausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininko. L. Šimutis pa
siūlė išrinkti komisijas. Buvo išrinktos nominacijų, mandatų ir finansų, 
rezoliucijų komisijos.

Nominacijų komisija Kongreso prezidiuman pasiūlė; pirm. L. Šimutį, 
vicepirm. adv. V. Laukaitį, Kriaučelį, Paurazienę ir N. Gugienę, sekre
toriais - Dr. Pijų Grigaitį, A. Vaivadą, 0. Poškienę ir 3. Vitaitį.

/atkelta iš 21 puslapio/ į 
saugumo taryboje Sovietų Rusija turi teisę pareikšti savo veto dėl bet 
kurio klausimo kėlimo. Dėl to greit paaiškėtų, kad nauja tautų organizaci
ja negali pateisinti tų vilčių, kurios į ją buvo dedamos. Tai būtų mir
tinas smūgis dar nesenai užsimotam taikos darbui,

Prancūzija nori būti kariškai stipri. Sudarant naujiems metams biu
džetą, De Gaulle pasiūlė parlamentui paskirti net 125 milijardus frankų 
kariuomenės reikalams. Tai maždaug 35% visų išlaidų civiliniams tikslams. 
Dėl to socialistai norėjo bent penktadaliu sumažinti šią sumą. Tačiau De 
Gaulle ultimatyviai pareikalavo visą siūlomą sumą palikti, su kuo parla
mentas, kiek nuderėjęs, sutiko.

Britų karo laivams išleistas įsakymas parengti apsigynimo priemones 
nuo atominių bombų ir susirūpinti maksimumu galimos apsaugos nuo tokių 
puolimų.

Vadovaujančių nacių teismas NUrnberge tebeeiną. Į jį patenka nemaža 
įdomių dokumentų, išlikusių iŠ nacių valdymo laikotarpio. Tačiau paskuti
niu laiku dėl kai kurių dokumentų tikrumo pradėta abejoti. Kilo įtarimų, 
kad kai kuriuos dokumentus naciai tyčia pagaminokad suklaidintų nugalė
tojus. Dėl daugybės medžiagos teismas, manoma, užsitęs mažiausia iki kovo 
mėn, jatys kaltinamieji daugumoje dėl teismo Išdavų neabejoja, ir pav. Ge
ringas atvirai sako, kad busiąs pakartas.
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Sveikina (

Buvo išklausyta eilė svarbių sveikinimų. Sveikino konsulas Dr. P. 
Daužvardis, iš Europos nesenai atvykę VI. Vaitkus ir Edv. Seibutis. Pasta
rasis vos tik prieš kelias dienas buvo pasiekęs Ameriką. Vėliau įspūdin
gą kalbą pasakė prof. K. Pakštas, atvykęs iš Kalifornijos.
. Telegramomis Kongresą sveikino eilė žymių Vyrų: buvęs Amerikos pre
zidentas Hoover, Amerikos Kongreso daugumos vadas McCormak, senatorius 
D. Walsh, sen, Vandenberg, respublikonų partijos lyderis Stassen, kongres- 
manai Flood, Gorski ir Gordon, Maryland gubernatorius O’Connor, Ohio - 
Lausche, Massachusetts - Tobin

Buvo^išklausyti sveikinimai, kuriuos atsiuntė lietuviai iš įvairių 
pasaulio šalių - Anglijos, Danijos, Šveicarijos, Prancūzijos ir kitų.

Sveikina prezidentą

Kongreso vardu buvo nusiųsta sveikinimo telegrama Jungtiniu Vai sty-„ 
bių prezidentui Trumanui ir priimtos padėkos rezoliucijos popiežiui, Šve
dijos karaliui ir kitiems, padėjusioms kovoje dėl lietuvių tremtinių tei
sių apsaugojimo.

Popietinėje sesijoje kalbėjo tarp kitų Ch, Rozmarek, įtakingas len
kų organizacijos pirmininkas. Jis pareiškė, kad dauguma lenkų kovoja ne 
tik dėl Lenki jos,^bet ir dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Reikia pabrėžti, kad per visus Kongreso posėdžius labai artimai te
ko susidurti^su lietuvių pabėgėlių reikalais. Ypatingai visus sujaudino 
žinia, kad iš Švedijos kai kurie Baltijos pabėgėliai atiduodami rusams. 
Kongresas darė nemaža žygių jiems išgelbėti.

ANTROJI Kongreso diena

Ji daugiausia buvo skirta svarbiems pranešimams. Kalbėjo Lietuvos . 
minister!s Washingtone tema ’’Kelias į Lietuvos nepriklausomybę. Jis pa
reiškė: "Lietuva nepasidavė naciams, ji nepasiduos ir rusams... Nors bol
ševikų pusėj^daugiau kaip 150 milijonų, bet mūsų pusėje teisybė, jų gi - 
nešiama baudžiava, sutarčių laužymas. Kovokime ir sulauksime laisvos Lie
tuvos", baigė min» P. Žadeikis.

Pulk. K. Grinius padarė pranešimą - "Lietuvos žmonių kova dėl lais
vės", pabrėždamas, kad amerikiečiai turi juos paremti savo politine vdLkla.

Didž.Kongreso Manifestas

Rezoliucijų komisijos vardu adv. K. Jurgėla pasiūlo rezoliuciją, Iku- 
rioje pabrėžiamas lietuvių tautos skirtingumas nuo slavų ir kitų; tautos 
kovos dėl laisvės; primenama sutartys, kuriomis Rusija garantavo Lietuvos 
laisvę, ir įsipareigojo nesikišti į krašto vidaus reikalus; primenamos bol
ševikų neteisybės - trėmimai, žudymai, tautos pavergimas; reikalauja, kad 
būtų atimta sovietų kariuomenė iš Lietuvos, kad būtų pravesti laisvi rin
kimai Baltijos kraštuose, prižiūrint Britanijos ir Amerikos atstovams. 
duodant laisvę spaudai, susirinkimams; reikalauti Lietuvą priimti į Jung
tinių Tautų tarpą, atidaryti Lietuvos duris Amerikos spaudai. Raudonajam 
Kryžiui, JAV šalpos organizacijoms. Grąžinti tremtinius is Sibiro ir Eu- 

-LaLsvąJLįetuvą.
Amerikos Lietuvių Kongresas negailės jėgų ir nesiliaus toliau kovo

ti, kol bus pasiekta visų lietuvių laisvė.
Rezoliucija vienbalsiai Kongreso priimta.

Kalba Amerikos Kongreso narys 0*Konski

Popietiniame posėdyje didelę kalbą pasakė Jungtinių Valstybių Kong
reso narys 0 Konski. Jo žodis nuskambėjo galingai už tautų laisvę, už Lie-

24



- 24 -

tuvos nepriklausomybę. Jis pasakė:
- Lietuva visame pasaulyje šiandien tapo kovos dėl laisvės simboliu.. 

Jeigu laisvės nebus Lietuvoje, tai jos nebus ir kituose kraštuose.
O’Konski išdėstė priežastis, kurios jį verčia kovoti dėl pavergtos 

Lietuvos ir daugelio kitų kraštų laisvės. Jis pabrėžė, kad bolševikai 
šiandien laiko pavergę ne tik Amerikoj gyvenančių lietuvių, bet panašiai 
pasielgė su trylikos milijonų gyventojų tėviškėmis. Lietuviai, estai, lat
viai, lenkai, bulgarai, ukrainiečiai, jugoslavai ir kitos tautos Sovietų 
Rusijos yra pavergtos. Jeigu iš minėtų kraštų kilę gyventojai susijungtų 
ir vieningai kovotų, tai su jų balsu privalėtų skaitytis ne tik J. Valsty
bės, bet ir užsienis.

Prieš Kongreso atstovą O’Konski kun. J. Balkūnas buvo padaręs neil
gą pranešimą apie subendrintą pavergtų tautų veikimą laisvės kovoje.

Arkivyskupas S, Strich

Baigus O’Konski savo žodį, salėje pasirodė Chicagos arkivyskupas 
Samuel A. Strich. Jis savo kalboje pabrėžė:

- Šimtmečių reikėjo, kol buvo sukurta krikščionių civilizacija. Nie
kada istorijoje nebuvo tokio pavojaus tai civilizacijai, kaip dabar.

Lietuva šimtmečius kovojo, kad išsiveržtų iš azijatiškos kultūros ir 
butų narys vakarų Europos kultūros. Kiekvienas, žinąs Europos istoriją, 
turi pripažinti, kad Lietuva yra, jei taip galima pasakyti, tautinė asme
nybė, Kaip neleista sunaikinti asmenį, taip nevalia sunaikinti tautinę 
asmenybę. ' ' . ,

Nėra priežasties, kuri pateisintų Lietuvos laisvės panaikinimą. Lai 
vergijos raiščiai sutrūksta ir lai Lietuva vėl atgauna laisvę. Mes norime, 
kad^Lietuva būtų laisva. Mes žinome, kad bolševikų organizuoti rinkimd. 
neišreiškia Lietuvių tautos valios.

Žinau, kad_Europoje yra daugelis benamių lietuvių. Rusai daro spau
dimą, kad jie butų išduoti. Kam? Kad būtų išvežti į ištrėmimą? Tie trem
tiniai turi būti globojami kultūringame pasaulyje priimtų žmogaus teidų.

Vargšė Lietuva yra sunkumuose ir kančiose, ir turėkime viltį, kad 
ji bus išlaisvinta.

Gubernatorius Dwight Green

Penktadienio vakare buvo surengta puota. Buvo ir jos metu pasakyta 
eilė kalbų. Reikšmingiausią žodį tarė Illinois gubernatorius Dwight Green, 
Jis kalbėjo:

-^Amerika nepripažino lėlių valdžios, sudarytos Sovietų Sąjungos jė
ga; Tačiau ji nepareiškė jokio efektingo protesto prieš laisvės sutrempi- 
mą, prieš ištrėmimus Sibiran, prieš religinį kliudymą ir prieš visokerio
pą paniekinimą ir skriaudas, padarytas Lietuvos žmonėms, vyrams ir mote- 

' rims. Taigi netenka stebėtis, kad senatorius iš Indiana valstijos ir kon- 
gresmanas iš Illnois įteikė Kongresui rezoliucijas, reikalaujančias, kad 
musų valstybės valdžia iškeltų apsvarstymą Lietuvos vargų užsienių rei
kalų ministerių taryboje Londone. Jeigu Kongresas tikrai reprezentuoja , 
Amerikos žmonių dvasią ir valią, aš tikiuos, kad šitos rezoliucijos bus 
greitai ir didele dauguma balsų priimtos.

Laikas neleidžia man detaliai pažiūrėti į ilgą Lietuvos žmonių kovą 
už laisvę. Laisvės spindulio, žibėjusio per šimtmečius priespaudos, ne
sunaikins šių dienų^antpuoliai. Dabartinė tragedija moko visų Baltijos 
valstybių žmones mažinti skirtumus ir kooperuoti bendram išlaisvinimui.

PASKUTINĖ Kongreso diena

Paskutinė Kongreso diena buvo nutarimų ir rinkimų diena.
Dr. Pijus Grigaitis padarė platų pranešimą apie Amerikos Lietuvių Ta-
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rybos darbus. Jis nupasakojo, ką Amerikos Lietuvių Taryba yra atlikusi: 
Įsteigė informacijų centrą, suorganizavo šalpos fondą, rūpinasi tremti
niais, sušaukė svarbius suvažiavimus, surinko per 50.000 dolerių, vislia-- 
biau stiprina Lietuvos laisvės kovą, rašė memorandumus, kreipėsi į val
džios Įstaigas, Kaip vieną ,iš svarbių faktų P. Grigaitis pažymėjo bend
rą ir vieningą katalikų, socialistų ir sandariečių darbą.

Amerikos Lietuvių Tarybos rinkimai

Nominacijų komisija pasiūlė perrinkti ligšiolinę Tarybą, praplečiant 
jos sudėtį. Į Amerikos Lietuvių Tarybą išrinkti šie asmenys:

Iš katalikų: kun. Ig. Albavičius, kun. Pr. Juras, adv, Mileris, Juoz. 
Laučka, komp. A. Aleksį s, E. Paurazienė, J. Grigalius.

Iš katalikų susivienyjimo: L. Šimutis, kun. J. Balkūnas ir V. Kvetkus 
Socialistų: Dr, Pijus Grigaitis, S. Michelsonas, J. Stilsonas, dr. A. 

Montvidas, J. Glaveckas, Pr, Kručas, S. Bakanas.
Sandariečių? Po Pivariūnas, A.^Devenienė, M. Vaidyla, J. Arlauskas, 

K. Jurgeliūnas, J. Grinius, S, Gegužis.
Nuo SLA: P□ Sargis, dr. M. Vinikas, Wm. Laukaitis.
Taigi, į Tarybą išrinkti 27 asmenys, jų tarpe dvi moterys. Pasiūly

tasis sąstatas priimtas visų Kongreso delegatų.

Baigiamasis posėdis

Paskutinę dieną po pietų buvo išklausyta pranešimų ir priimtos rezo
liucijos. Visiems nepaprastą įspūdi padarė VI. Vaitkaus pranešimas "Lie
tuva trijose okupacijose". Kai jis parodė iš Lietuvos atsivežtos žemės, 
iš klausytojų akių riedėjo ašaros. Kongreso pirmininkas L. Šimutis prieš 
tą Lietuvos žemę prieėmė visų atstovų priesaiką - būti ištikimiems savo 
tėvų šalelei.

V. Laukaitis kalbėjo politinės komisijos vardu ir pranešė svarbią 
žinią: Amerikos Lietuvių Tarybą priims Valstybės sekretorius Byrnes.

Buvo išklausyta tremtinių komisijos pranešimo ir prieita prie rezo
liucijų. Rezoliucijos apėmė visus svarbiausius lietuvių reikalus. Buvo 
priimta rezoliucija Amerikos lietuvių vienybės reikalu - tautininkai kvie
čiami įeiti į Amerikos Lietuvių Tarybą ketvirtadalio santykiu.

Kitos rezoliucijos liečia Baltijos valstybių bendradarbiavimą, Lie
tuvos išlaisvinimą, Sibiro tremtinius, Fondo reikalus ir tt.

Kongresas kreipėsi į Amerikos prezidentą, kad jis tuoj imtųsi žygių, 
kad Atlanto Charta būtų taikoma Lietuvai, Latvijai ir Estijai ir kad iš 
tų šalių tuoj pasitrauktų rusai0

Galutiniai daviniai

Iš komisijų pranešimų paaiškėjo, kad Kongrese dalyvavo 808 atstovai. 
Buvo nemaža ir svečių.

Aukų ligi paskutinės dienos buvo sudėta 18.868 doleriai. Kadangi au
kos dar vis plaukė ir vėliau, tai manoma iš viso gauti apie 20.000 dol.

Kongresas buvo baigtas pakilusia dvasia. Atstovai skirstėsi, išsineš
dami dar stipresnį pasiryžimą kovoti dėl Lietuvos galutinės .laisvės.

Chicagos laikraščiai skyrė nemaža vietos aprašyti Kongreso nutari
mams, pasakytoms kalboms.

Tuo būdu Kongreso žodis ir darbai pasiekė plačiuosius Amerikos sluoks 
nius, o drauge jis buvo išgirstas ir visų lietuvių visame pasaulyje.

/Šiek tiek sutrumpintas aprašymas iš "Amerikos"
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' lietuvių studentų raštas laisvojo pasaulio studentams
Praėjusių metų pabaigoje Lietuvių Studentų Atstovybė Vokietijoje iš

siuntinėjo laisvųjų kraštų studentams raštą, kuriame nušviečiamas Lietu
vos gyvenimas okupacijų ir karo metu ir lietuvių tautos bei studentijos 
kova dėl tautos ir valstybės laisvės ir sudėtos tai laisvei atkovoti au
kos, Rašte pabrėžiama, kad Lietuva buvo ir yra svetima nacizmo ir bolše
vizmo idėjoms. Tą priešingumą Įrodo faktas, kad Lietuva buvo vienintelis 
visoje Europoj® vokiečių okupuotas kraštas, kuriame naciams nepavyko su
organizuoti SS legijono; lietuvių nusistatymą bolševikų atžvilgiu Įrodo 
partizaninis veikimas dabar okupuotoje Lietuvoje, Lietuvos studentija to
je kovoje vaidino ir vaidina vadovaujanti vaidmenį. Už pasipriešinimą bol
ševikams teko sumokėti šimtais išvežtų 1 Sibirą studentų ir profesorių^ 
o vokiečiai už jų pastangų pavertimą niekais^atsilygino universiteto už
darymu ir daugelio studentų bei profesorių išsiuntimu 1 koncentracijos 
stovyklas. Toliau rašte sakoma:

- Kolegos! Sakoma, taika jau užviešpatavo pasaulyje, bet mums, Lie
tuvos studentijai, tas žodis dar tebėra beprasmis. Musų tėvynė dar vis 
svetimų - Sovietų Sąjungos - okupuota. Mūsų^kolegos Lietuvoje dar vis at
skirti nuo pasaulio Kinų siena,^ir labai maža žinių tepasiekia mus apie 
tai, kas vyksta Lietuvoje, Tos žinelės, kurios prasiskverbia 1 platųjį pa
sauli, yra labai nykios: tūkstančiai mūsų tautiečių - mūsų tėvai, broliai 
ir sesės, mūsų kolegos - deportuojami iš Lietuvos į Sibirą, 1 Altajaus kal
nus. Tūkstančiai jaunų^gyvybių žūsta beprasmingai kalėjimuose, koncentra
cijos stovyklose, kur žmonės kasdien niekinami, kankinami ir badu marina
mi. Tik mes, apie 2.500 studentų, kurie buvome išvežti darbams 1 Vokieti
ją, esame saugūs ir laisvi amerikiečių, anglų ir prancūzų okupacijos zonose, 

Mes kreipiamės 1 jus, mūsų kolegos, ir prašome jūsų pagelbos pašau
lio sąžinės žadinimui. Pasaulio studentija, kuri visuomet atsiliepė į tei
sybės, laisvės ir teisingumo šūkius, dabar turi auksinę progą Įrodyti^sa
vo tarptautini solidarumą tūkstančių jaunų gyvybių gelbėjimui nuo pražū
ties. Lietuvos išvadavimas didele dalimi yra jūsų rankose. Kreipkitės 1 
jūsų vyriausybę, kad ji savo Įtaka paveiktų Sovietų Sąjungą sustabdyti 
Lietuvių tautos persekiojimą. Mes negalime ramiai stebėti tą neįtikėtinai 
žiaurų bolševikų terorą Baltijos kraštuose, kuomet pasaulio demokratijos 
išvadavo pasauli nuo fašistinio teroro. Paskelbkite visiems, kad Vakarų 
demokratijų paskelbtieji aukšti principai dar nėra Įgyvendinti Baltijos 
kraštuose, kad kiekvieną dieną teka upeliai mūsų taikingų ir demokratinių 
tautiečių kraujo. Raginkite savo vyriausybes,7 kad visi deportuoti lie
tuviai butų grąžinami 1 tikrai laisvą ir demokratinę Lietuvą ir kad bu
tų pravesti tikrai laisvi rinkimai Lietuvoje, kas yra galima tik pasitrau
kus raudonajai armijai ir NKVD iš Lietuvos.

Mieli kolegos! Mes kreipiamės į jus sunkiausioje musų tautos valan
doje. Mes esame Įsitikinę, kad jūsų pagelba paskubins musų grįžimą 1 mū
sų numylėtą tėvynę ir 1 mūsų lietuviškus universitetus, kur mes galėsime 
toliau ruoštis prisidėti prie mūsų krašto ir bendros viso pasaulio gero
vės. -uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuUuū
"Svetur" leidžia - lietuviai Stockholme

Redaguoja - Jurgis Savaitis
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