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Pabėgėlis, norėdamas išlikti ištikimas savo tautai) turi atlikti tam 
tikras prievoles,- dėl to nekyla jokių abejojimų. Ypač tai turi būti aiš
ku mums, lietuviams. Mūsų šalis svetimųjų užimta, joks laisvos minties pa
sireiškimas lietuvių tautiniame ir valstybiniame gyvenime ten dabar neį
manomas. Ir niekas negali pasakyti, kaip ilgai tokia padėtis truks. Dėl 
to lietuviui, priverstam apleisti savo kraštą, tenka pakelti, nežiūrint 
sunkių pabėgėliško gyvenimo sąlygų, didelę dali pastangų, siekiančių pa
grindinio tautos tikslo - savo laisvės atstatymo. Šioje vietoje buvo jau 
minėta, kad bet kurių stebuklų laukti netenka, kad tas tikslas galės bū
ti pasiektas tik sunkios kovos keliu, ir kol tai Įvyks, neturime nuleisti 

. rankų, nes laisvė tik per kovą galės būti Įgyta ir tik per kovą išlaiky-
1 ta. Todėl ir kyla klausimas, kuriais keliais mes lietuviai pabėgėliai ga-

lime^prie tos kovos prisidėti. Tą klausimą šiandie sau stato ne vienas. 
Nes čia'atsiranda ne tik fizinių kliūčių. Ir patsai kovos lauko žvalgy
mas daug kam sukelia abejojimų dėl pastangų realumo.

Po pirmojo pasaulinio karo Lietuvos nepriklausomybė buvo atstatyta 
demokratinės minties laimėjimo dėka. Tautų apsisprendimo šūkis, iškeltas 
to karo metu, leido^pasireikšti tautinei sąmonei eilėje tautų ir padėti 
pagrindus savarankiškam gyvenimui. Ir lietuvių tauta, pasinaudodama mi
nėtu šūkiu, atstatė savo jau šimtmečiais egzistavusią valstybę. Užėjus 
antrajam pasauliniu! karui, tautų apsisprendimo šūkis nebuvo paneigtas, 
jis kai kur iš naujo buvo iškeltas ir palaikomas. Tačiau antrasis pasau
linis karas čia nebepasireiškė tuo idėjiniu aiškumu, kuris buvo po pir
mojo. Daugelis deklaracijų, paremtų tautų apsisprendimo principu ir pa
skelbtų karo metu, jau paties karo metu liko apeitos ar tiesiog perženg
tos. Patsai apsisprendimo dėsnio taikymas praktikoje susilaukė pavyzdžių, 
kurie aiškiai rodė, kad šį mažų tautų apsisprendimo dėsnį pagraužė kirmio 
nas. Bet tas dėsnis tiesiog pareina iš demokratijos sąvokos. Tai galima 
sakyti^yra pati demokratija tarptautiniuose santykiuose. Tai jeigu liko 
pagraužtas tautų apsisprendimo dėsnis, tenka daryti išvadą, kad ir demo
kratinė mintis po antrojo pasaulinio karo yra sušlubavusi. Ir tikrai, 
šiandien jau kalbama apie vakarų ir rytų demokratijas. Tai, aišku, yra 
nesąmonė, nes demokratija gali būti tik viena. Bet karo sąjunga yra pri* 
metusi šią maišatį, o iš čia visos pasekmės. Tai mums pirmiausia reikia 
turūti galvoje, žvalgant^mūsų pastangų lauką, ir neabejoti, kad tikroji 
demokratija savęs neišsižadės. Mes turime būti tikri dėl jos'atsipalai
davimo nuo ligūstų reiškinių, pasirodžiusių karo metu, nes taika pasau
lyje gali būti išlaikyta, tik ją parėmus sveikais teisės ir moralės dės
niais. Čia yra mūsų tautos jėga, čia dedamos mūsų viltys.

0 tokiame lauke lietuvio pabėgėlio prievolės savo tautai dabar su
siveda į tautinės ir valstybinės idėjos palaikymą ir ugdymą. Nekyla jo
kių abejojimų, kad, grįžę ateityje į savo kraštą, kiekvienas turėsime at
pildą pagal tai, kaip buvome pasielgę šiais sunkiaisiais savo tautai lai
kais, kitaip sakant, kaip esame atlikę savo tarnybą tautai. Dėl to turi
me pasirūpinti, kad mus galima būtų pavadinti tikraisiais lietuvių tau
tos sūnumis ir dukromis, kad mums už mūsų pabėgėliško gyvenimo veiksmus 
netektų raudonuoti.

0 iš tokių veiksmų, už kuriuos gali tekti raudonuoti, šiandien jpir- 
miausia reikia paminėti tuos, kurie daro tiesioginę žalą tautai, mažlnda-
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mi jos atsparumą. Defetizmo, beviltiško nusiminimo neturi būti mūsų ei
lėse. Kas, pakliuvęs 1 jo nagus, užsimiršta, kad yra lietuvis arba, dar 
blogiau, sąmoningai siekia nutraukti ryšius su.savo tauta, tirpdamas sve
timame junginyje, tokį nelaimingą stenkimės atgaivinti dvasioje, teiki
me jam moralinę paramą, atsimindami, kad šiuo metu kiekvienas tautos na
rys, organiškai surištas su jos kamienu, yra brangintinas. Drauge turi
me vengti viso, kas galėtų nubaidyti nuo lietuviško darbo. Gražu, kai 
įvairios^srovės siekia to paties tikslo, nesusitarusios tarp savęs. Bet 
daug gražesnis ir kur kas našesnis yra sutartinas veikimas. Dėl to tar
nyba tautai šiandien reikalauja iš mūsų atmesti į šalį visas partines 
rietenas ir jungtis visiems į~vieną bendrą lietuvių šeimą. Nesvarbu šian
dien nustatinėti būsimas valdžios ir visuomenės formas. Neverta gaišin
ti laiką sroviniuose ginčuose ir skaldyti ir taip negausias mūsų jėgas. 
Šiandien visus mus jungia vienas didysis tautos tikslas, ir kol jis bus 
pasiektas, visa kita turi būti atidėta į šalį kaip antraeilės reikšmės 
dalykai. Vienybė ir tarpusavio pagelba turi palengvinti mums tuos Golgo
tos kelius,vį kuriuos mūsų tauta šiandien yra įstumta, o laisvė turi bū
ti ta žvaigždė, kuri tuos kelius nušvies.

Tai yra gairės lietuviui pabėgėliui jo šiandieninėje tarnyboj e'sa
vo tautai. Kas nepasitrauks jokiomis aplinkybėmis nuo šių gairių, tas ga
lės pasakyti, kad savo prievoles tautai atliko. Ir priešingai, negalės pre 
tenduoti į tautos pagarbą tas, kurs sunkiaisiais jos gyvenimo laikais pa
mirš tai, "ką amžiais gynė tėvai kraujo lašais brangiais". Šito save ger
biąs lietuvis niekados nepamirš.

KAIP MINĖSIME VASARIO 16-TĄJĄ?

Lietuvių Draugija Švedijoje ruošia vasario 16-tosios minėjimą Stock- 
holme. Minėjimo programa numatoma sekanti;

1/ 12 vai. iškilmingos pamaldos Katedroje /Folkungagat./. Mišias 
laikys ir pamokslą pasakys J.Eo vysk. MUlleris. Pamaldų metu giedos so
listai lietuviai.

2/ 19,30 vai. iškilmingas posėdis Engelbrekts Fdrsammlings salėje, 
Ostermalmsgatan 20. Iškilmingą posėdį atidarys ir pasakys trumpą kalbą 
švedų - lietuvių draugijos pirmininkas prof. KUrmanas. Toliau bus p. mi- 
nisterio V. Gylio paskaita lietuviškai, po to kalbės p. I. Šeinius šve
diškai, Posėdis bus baigiamas Tautos Himnu.

3/ Po iškilmingo posėdžio tose pačiose patalpose arbatėlė su meni
ne programa.

Lietuvių Draugijos Švedijoje valdyba kviečia visus tautiečius atsi
lankyti į šį Stockholme ruošiamą vasario 16-tosios minėjimą. Juo daugiau 
mūsų dalyvaus, tuo minėjimas bus įspūdingesnis. Sunki mūsų būklė ir ne
aiškios ateities perspektyvos daro mūsų valstybės nepriklausomybės atga
vimo šventę mums ypatingai brangia. Arbatėlėje, surėmė lietuviškus pečius, 
padainuosime ir nuoširdžiai pasikalbėsime.

Kas mano šiame minėjime dalyvauti, prašome iš anksto pranešti drau
gijos valdybai, kad galėtume rezervuoti vietas arbatėlėje. /Draugijos ad
resas: Lietuvių Draugija Švedijoj c/o Litauiska Kommitten, Odengatan 45, 
Stockholm./.

Lietuvių Draugijos Švedijoje

Valdyba

3



šildyk

Kur

Bernardas Brazdžionis

TAI

dygot

Man beravint ir rankas pakirto 
Ir piršteliai usnelių prismigo 
Vai kodėl jūs, dygūs dagiai 
Kad žolynai po dygliais numirtų?

klausčiau - argi kas nežino

Pavargo mūsų kojos, pavargo mūsų širdys 
Be Nemuno pakrančių, be tėviškės kelių, 
Kaip paukščius be pastogės Tu glauski mus ir 
Ir širdžiai negailėki ramybės spindulių.

Juodam varge paskendus ir mūsų žemė rauda 
Ir mūsų brolių dienos, ir mūs tėvų kapai • 
Už Tavo vardą tremia, už Tavo maldą šaudo 
Nutilo jau vargonai ir neskamba varpai...

Aistis - Aleksandr!škis

0 vargeli, tai mano darželis 
Be saulutės - piktžolių pavėsy 
0 panūdo pasipuošt galvelė,

0 Dieve Tėve mūsų, globoki mus.tėvynę
Ir naują laisvės rytą uždek jos danguje, 
Tėvų gimtojon žemėn tegrįžta vėl tremtiniai 

teka amžių kraujas, kur šaukia Baltija.

aptraukė piktžolės darželį 
Nesimato žiedo nei žolyno... 
Bėgčiau.
Kodėl šitaip piktos žolės želia?

, Darželiu panūdo pasigirti...
Vėl, žolynai, margai sužydės!t 
Nebeleisiu jums varge numirti.

0 Dieve Tėve mūsų, mes skurdūs kaip našlaičiai 
Be motinos tėvynės, be žemės, be namų, 
Rasa savos malonės mūs krūtines palaistyk, 
Suspaustas juodo vargo, nelaimių ir skausmų.
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NAUJO S ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Vėl gauta žinių iš komunistų trempiamos Lietuvos. Jos yra visai nau
jos, nes jas perduoda žmogus, buvęs Lietuvoje iki praėjusių metų lapkri
čio pabaigos. Iš Lietuvos jis^lšvyko 1945 lapkričio 28. Jis pasakoja:

Ekonominė padėtis.- 300 žemės neapdirbta. Bado tačiau nėra ir, atro
do, šią žiemą dar nebus. Algos kaip ir 1941 metais. Spekuliacija - didžiau
sia, bolševikinio režimo toleruojama, nes praktiškai pagal korteles nega
lima nieko gauti. Geriausius davinius - didžiausias normas - gauna komunis
tų partijos ir valdžios nariai pagal vadinamas literarines korteles.

Visas ekonominis gyvenimas griežtoje Maskvos kontrolėje, išskyrus 
smulkias arteles, kaip batsiuvių ir kirpėjų, Visa gamyba, kaip ir žemės 
ūkio produktai, išvežama į Rusiją.

Susisiekimas nepaprastai blogas. Į Vilnių ir Šiaulius traukiniai ei
na tik kas antrą dieną, bet jais pasinaudoti galima tik su komandiruotė
mis, kurias tik komunistų partijos nariai tegauna.*

Didžiausias rusinimas.- Dabartiniu metu Lietuvoje vyksta plačiausio 
masto rusinimas. Jau spėta priveisti nemažas skaičius raudonųjų burlio
kų, pav. Kaune - 20.000, o Vilniuje net iki 40.000 rusų palankiausiomis 
sąlygomis įkurdinta.

Lietuvoje įkurdinami rusai susideda iš demobilizuojamų raudonarmie
čių ir vokiečių okupacijos metu atgabentų rusų likučių. Kadangi demobili
zuojamiems raudonarmiečiams didesnių miestų srityse ir pačiuose miestuose 
- Charkovo, Maskvos, Leningrado, Kijevo ir kt. srityse ir miestuose - ap
sigyventi draudžiama, tai daugumas pagal duotus patarimus renkasi Balti
jos valstybėse. Demobilizuojamiems išduodami pasai, kuriuose ne tik įra
šoma jiems lietuvių tautybė, bet ir sulietuvinama pavardė, pav. kažkoks 
nuo Leningrado kilęs Subznikovas Kremliaus sutvarkymu atgimė Šapalu. Tą 
patį principą vartoja ir draugai komisarai, pav.^iš^Rusijos gilumos at- 
grūstas vietinės pramonės komisaras, nemokąs nė žodžio lietuviškai, vadi
nasi Laurinaičiu. Kitas vėl - Bertašiūnas, trečias Banaitis ir tt.

Engėjai„- Kaip 1941 metais Lietuvą valdė Pozdniakovas, taip^dabar vi
su žiaurumu siautėja Suslovas. Bjauriausi komisarai - Gedvilas, Žiugžda 
ir pats Paleckis. Visi komisariatai Vilniuje, tik vietinės pramonės komi
sariatas Kaune.

Lietuvos engėjas Sniečkus kol kas dar gyvas.^Guzevičius ir Girdzijaus
kas pakliuvo į nemalonę - atstatyti. Visas susirašinėjimas tarp komisaria
tų, vykdomųjų komitetų ir visų kitų įstaigų eina vien tik rusų kalba, nes 
visų įstaigų bei įmonių direktoriai, skyrių viršininkai ir vyresni valdi
ninkai yra išimtinai tik rusai.

Kultūrinis gyvenimas.- Mokyklų lygis žemas, nors jų ir yra. Mokytojų 
labai trūksta. Rusų mokyklų daug, ir net trys rusų mokyklos atidarytos 
Klaipėdoje.

Į universitetą įstojusių studentų 800 sudaro moterys, nes vyrai dėl 
NKVD siautėjimo diena iš dienos papildo partizanų eiles.

Opera veikia. Statomos trys operos: ’’Faustas", "Eugenijus Onieginas , 
"Traviata".

Tarp rašytojų.- Rašytojų draugija, įsikūrusi Tūbelio viloje, yra va
dovaujama Cvirkos. Visi rašytojai privalo būti draugijos nariais, todėl 
rašytojų draugijoj randame^kun. 'Sabaliauską, A. Miškinį ir kt.. Salomėja 
Neris mirusi nuo kepenų vėžio. Liudas Gira - paraližuotas guli Vilniaus 
ligoninėje. Čiurlionienė bando užimti Salomėjos Neries vietą. Didžiausiu 
dramaturgu pasidarė Borisas Dauguvietis.

Bortkevičienės laidotuyių keblumai,- Senutė Bortkevičienė /buv. "Lie
tuvos Žinių17 leidėja7~spallo gale mirė. Nemažą nerimą rašytojų draugijoj

S
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sukėlė rašytojas Kazys Jakubėnas, pasiūlęs Bortkevičienės atminimą pagerb
ti atsistojimu. Vietiniai komunistai, kratydamiesi atsakomybės ir neži
nodami, kaip Bortkevičienę laidoti, užklausė Centro Komiteto Maskvoje. Ne
laukus atsakymo, žmonės pradėjo rinkti aukas Bortkevičienės laidotuvėms, 
bet tai NKVD įsakymu buvo nutraukta. Buvo paskirta 3.000 rublių karstui, 
ir, išvežus sunkvežimiu, Troškūnuose palaidota. Kaune laidoti uždraudė. 
Šis faktas parodo, kaip bejėgiai ir iš Maskvos virvutėmis tampomi yra ta
rybinės Lietuvos komisarai ir kiti rusams besilaižą lietuviai, kad net tu
ri atsiklausti, kaip laidoti mirusį žmogų. Jei Maskva įrašys mirusįjį į 
savo palaimintųjų ar šventųjų skaičių, galima rengti iškilmingos laidotu
vės, jei ne - kiek galima tyliau ir kiek galima toliau nuo centro viską at
likti. Bortkevičienė nebuvo rasta verta iškilmingų laidotuvių...

Menka spauda.- .Kūrybinio entuziazmo nėra. Nors laikraščių nemaža, bet 
jie visi skysti, Kadangi niekas nerašo, knygos nespausdinamos.

Išžudė apie 30.000, išveža po 4.000 per mėnesį.- Apie 30.000 žmonių 
rusai jau spėjo Lietuvoje nužudyti. Dabar per mėnesį išvežama tarp 3.000 

4.000. Areštuojama, tarnybose, darbovietėse.
Surinktos aukos iš kalėjimų gabenamos į šiaurinį Uralą - Vorkula ir 

Bečiori sritis.
Iš 1941 metais išvežtųjų tegrįžo 1%. Tarp žymesnių grįžusių randame 

buv. Kūno Kultūros Rūmų direktorių AuguStauską, Dr. D. Cecevičių, Dr. Am- 
brozaitį, kun. Vailokaitį. Kun. Vailokaitis vėl išvežtas. Tokio pat likimo 
sulaukė ir Dr. L. Bistras.

Dabartiniu metu kalinami - Zaleskis, Vaišnoras,„Dzodas Toliušis, Liu
das Bieliukas, Jurskis, teisininkas Jurgutis, prof. Žvironas.

Keliuotis nuteistas 3 metus katorgos, adv. Urbaitis - 12 metų, adv. 
Šerkšnys irgi 12 metų. Prof. Ivanausko sidabrinių lapių farmoje bernavęs 
mūsų buv. pasiuntinys Paryžiuje P. Klimas spalio gale suimtas. Pastaruoju 
metu jis vadinosi Klimavičiumi.

Partizanų veikla stipriTik dėka partizanų Lietuvos kaimas nesunai
kintas. Dabartiniu metu mažesniais būriais į kovojantį Lietuvos kaimą įženg
ti ar įvažiuoti net 150-200 istribitelių nedrįsta. Istribitelius sudaro 
NKVD burliokai ir išgamos lietuviai.

Rudens mėnesiais rusai buvo nusistatę likviduoti Suvalkijos partizanus. 
Paleido tris pėstininkų divizijas su tankais ir žvalgybiniais lėktuvais. 
Pagavo keturis partizanus. Kiti išbėgiojo. Dabar ir vėl veikia. Partizanų 
tarpe didžiausia vienybė.

Rusai norėjo 30.000 vyrų mobilizuoti. 3.000 paėmė arba nužudė.

BALTIJOS KRAŠTAI NETEKO 1.400.000 GYVENTOJŲ

Rygoje vyksta 8 vokiečių generolų, vadovavusių vokiečių karinėms pa
jėgoms Baltijos kraštuose, teismas. Vienas iš teisiamųjų prisipažino, kad 
vokiečiai Baltijos kraštuose sunaikino 1.400.000 gyventojų. Tas prisipa
žinimas vienu atžvilgiu neturi jokios vertės, nes yra bolševikų prievar
ta išgautas arba suklastotas, bet kitu atžvilgiu yra labai reikšmingas: 
pasako, kad dabar Baltijos kraštuose trūksta 1.400.000 gyventojų. Pirmo
sios bolševikų okupacijos metu buvo nužudyta, išgabenta į Sibirą apie 
200.000 Baltijos kraštų gyventojų. Vokiečiai išžudė vietoje arba koncen
tracijos stovyklose apie 300.000 gyventojų /vis apvaliais skaičiais imant/. 
Bolševikai matyt žuvusiais laiko ir prievarta darbams Vokietijon išvežtus 
ir negrįžtančius Baltijos piliečius, evakuotus ir pabėgusius. Manykime,^kad 
tokių yra keli šimtai tūkstančių. Vi stiek dar lieka keli šimtai tūkstančių 
nežinia kur dingusių. Išvada aiški - keli šimtai tūkstančių Baltijos kraš
tų gyventojų jau dabar ištremti į Rusiją, daugumoj į Sibirą, bet bolševi
kai nori kaltę už jų dingimą suversti vokiečiams. Žinoma, protingas žmogus 
tuo nepatikės, kaip nžpatikės, kad pav. Katyno skerdynes įvykdė vokiečiai. 
Mes gerai atsimename vokiečių padarytas mums skriaudas, bet bolševikams ne
pavyks viską vokiečiams suversti ir rankas nusiplauti.
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INTERNUOTI BALTIEČIAI IŠDUOTI RUSAMS

Švedija, Rusijai reikalaujant, buvo priversta sulaužyti azylinės tei
sės principus ir išduoti internuotuosius baltiečius rusams. Jie iš Švedi
jos išgabenti sausio 23 laivu "Bielostrov", kuris jau anksčiau buvo išve
žęs dalį internuotųjų vokiečių. Vienas latvis nusižudė. Daugiau nusižu
dymų ir didesnių incidentų neįvyko dėl nepaprastai stiprios apsaugos. Tik 
labai maža dalis baltiečių palikta Švedijoj, nes jie nebuvo vokiečių ar
mijos kariai. Tarp išduotųjų, kaip žinome, yra devyni lietuviai.

IŠ PABĖGĖLIŲ GYVENIMO VOKIETIJOJE

Pabėgėlių laikraščiai Vokietijoje.- Gruodžio 24 Fuldoje išėjo naujas 
lietuviškas spausdintas laikrašti s - "Mūsų Vilti s"./Laikraštis žurnalinės 
išvaizdos, didelio formato, 16 psl. Turinyje apstu žinių iš lietuvių gy
venimo Europoje, plati amerikiečių lietuvių laikraščių apžvalga, nemaža ra
dio žinių, iš bolševikų pavergtos lietuvos, taip pat straipsnių, atsiminimų 
iš nacių "laikų, medžiagos aktuliais dabartinio lietuvių gyvenimo klausimais 
Kol kas laikraštis blogame popieriuje, todėl mažai iliustruotas. Taip pat 
neturi lietuviško šrifto, kas žymiai apsunkina skaitytoją. Iš pirmo nume
rio atrodo, kad "Mūsų Viltis" iš syk tinka į pačių rimčiausių dabar Vokie
tijoj išeinančių lietuviškų laikraščių eilę.

Iš lietuvių tremtinių laikraščių, spausdinamų dabar Vokietijoje, pir
moje eilėje paminėtini "Žiburiai", "Aidai", "Mūsų Kelias",^"Laisvės Var- v 
pas", "Lietuvis" ir "Naujas Gyvenimas". Artimiausiu laiku žada pasirody
ti mokyklinio amžiaus vaikams "Žiburėlis". Šiuo metu lietuviai turi dau
giau laikraščių Vokietijoje, negu nacių okupacijos metu Lietuvoje. Trūks
ta tik dienraščio, kuris dėl prasto pašto veikimo ir dėl didelės popie
riaus stokos kol kas negali būti leidžiamas.

Kultūrinio gyvenimo žinios.- Visose vakarinėse okupacijos zonose 
Lietuvių Sąjunga persiorganizuoja į Lietuvių Tremtinių Organizaciją. Nau
jos organizacijos tikslus pavadinimas kol kas nėra aiškus; organizacija 
bus oficiali, yra gavusi atitinkamus militarinės valdžios pripažinimus, 
apims visus lietuvius tremtinius, gyvenančius Vakarų Vokietijoje ir domė- 

* sis visais organizaciniais, kultūriniais, švietimo ir savišalpos reikalais.
TUbingene išėjo iš spaudos pirmieji vadovėliai lietuviškoms mokykloms: 

"Aušrelė" ir "Skaitymai". Visa eilė kitų vadovėlių atiduota spaudai, ir 
jų'laukiama pasirodant artimiausiu laiku. Neturėdami galimybių išleisti 
anglų kalbos vadovėlių, lietuviai rotatoriumi atspausdino Herlito anglų 
kalbos vadovėlį, kuris išsiuntinėjamas visoms lietuvių kolonijoms. Dide
lis trūkumas angliškai lietuviškų žodynų, kurių labai pasigendama lietuvių 
stovyklose. Lietuviams mokytis angliškai apsunkina ir tai, jog Vokietijoj 
šiuo metu yra retenybė ir angliškai vokiškas žodynas.

Frankfurt a. M. radiofone lietuviai gavo~tris valandėles per savaitę, 
kurios truks po 15 min. Visose stovyklose gražiai paminėta 95 metų nuo 
didžiojo Lietuvos varpininko dr. V. Kudirkos gimimo sukaktis.

Detmoldas virsta organizaciniu lietuvių centru.- Lietuvių Sąjungai 
ir jos įstaigoms persikėlus iŠ TOrzburgo į Detmoldą /anglų zonoje/, šiuo 
metu Detmoldas yra virtęs svarbršuslb' Iiė'tuVių organizaciniu centru. Lie
tuve s'TtaU'ddhasis Kryžius”iš WUrzburgo persikėlė į TUbingeną /prancūzų zo
noje/, o Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas į vieną miestelį ir
gi prancūzų zonoje. Kartu su VLIK persikėlė ir ELTA. Šiuo metu WUrzbur- 
gas tėra likęs tik eilinis lietuvių"kolonijinis" miestas, prie kurio yra 
pasilikusios dvi lietuvių stovyklos su apie 2.500 lietuvių.
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Iš MUncheno dalis lietuvių perkeliama Į Kempteną,- Gauta žinių, jog 
žymi dalis MUnchene gyvenusių lietuvių perkeliama į Kempteną. Lietuvių 
tarpe dėl to kilęs susirūpinimas, kadangi dabar žiema, persikėlimas nėra 
malonus, ypač šeimoms su mažais vaikais, o Kemptene nėra pakenčiamų sto
vyklai patalpų. Perkėlimo priežastis - didelis žydų^pabėgėlių iš sovie
tų sričių antplūdis, dėl ko prireikė naujų patalpų žydų stovyklai parplės- 
ti.

Teisininkų suvažiavimasGruodžio 8 ir 9 Hanau stovykloje Įvyko 
vakarų Vokietijoj gyvenančių teisininkų —lietuvių tremtinių suvažiavi
mas, Suvažiavime dalyvavo 80 asmenų. Suvažiavimas nutarė Įsteigti tei
sininkų draugiją ir priėmė jos Įstatus.

Paleis karo belaisvius.- Gauta žinių, jog vakarinių sąjungininkų 
atitinkami karintai organai nusistatę iš nelaisvės paleisti apie 2.000 
lietuvių karo' belaisvių, iki šiol esančių Įvairiose belaisvių stovyklose 
Belgijoj. Tik nežymi dalis šių lietuvių priklausė vokiečiu kariuomenei, 
nė vienas jų nepriklausė SS daliniams. Dauguma buvo vokiečių karinome- . 
nės pagelbiniai darbininkai.

Stengiasi atgaivinti "Lietuvos Žinias11.- Detmolde J. Kardelis pa
darė sėkmingų pastangų atgaivinti "Lietuvos Žinias". Lietuvoje šis dienraš
tis ėjo per 30 metų, bet bolševikai JI uždarė.

Lietuvių mokyklų būklė Vokietijoje.- Lietuvių mokyklos Vokietijoje 
susiduria su begalėmis sunkumų ir veikia tik didelio mokytojų^pasišven- 
timo dėka. Nėra nei reikiamų patalpų, nei vadovėlių. Klasę dažnai atsto
ja tik paklodėmis attvertas barako kampas. Be to, mokiniai net pamokų metu 
turi atlikinėti visokius darbus stovykloje, ir pamokos kartais vyksta 
pustuštėj klasėj.

Laimei, netrūksta kvalifikuotų mokytojų. Pradžios mokyklų aukštes
niuose skyriuose einami tie patys dalykai, kaip gimnazijų I-IV klasėse. 
Iš svetimų kalbų gimnazijoj dėstoma anglų, prancūzų, vokiečių, lotynų. 
Pamokos surašomos į klasės dienyną, kad visada būtų galima patikrinti, 
kiek kurio dalyko išeita. Visose mokyklose raginama rašyti kronika, ku
rioje būtų atžymima ne tik žinios apie darbo eigą, bet ir apie tos kolo
nijos lietuvių gyvenimą. Numatomi rajonų Inspektoriai, kurie lankytų mo
kyklas ir duotų reikiamus patarimus bei prižiūrėtų mokslo pažangą.

Prie Lietuvių Sąjungos valdybos yra sudaryta penkių profesorių ko
misija universiteto reikalams svarstyti. Tiriamos galimybės sukurti savo 
universitetą su visais fakultetais. Prie pradžios mokyklų ir gimnazijų yra 
kapelionai.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE PRANEŠIMAS

_Kaip jau buvo praėjusiam "Svetur" numery minėta, š. m, sausio 12 
įsikūrė Švedijoje gyvenančių lietuvių organizacija, kuri pasivadino Lie
tuvių Draugija Švedijoje. Iniciatorių tikslas buvo pritraukti į šią drau
giją visus Švedijoje gyvenančius lietuvius. Draugijos valdyba maloniai lau-; 
kla visų lietuvių į Draugiją įstojant. Siųskite Draugijos vardu, Lietu
vių Šalpos Komiteto adresu, įstojimo pareiškimus. Nario mokestis yra nu- | 
statytas 6,- kronos metams. Geistina būtų, kad ir nario mokestį ilgai ne
laukdami prisius tumė te.

Vienybėje - galybė,- sako sena lietuviška patarlė. Tik susiorgani
zavę ištęsėsime savo sunkią kovą dėl būvio t

Lietuvių Draugijos Švedijoje 
Valdyba
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PO PASAULĮ PASIDAIRIUS

TARPTAUTINIAI ĮVYKIAI

Jungtinių Tautų suvažiavimas Londone tebeposėdžiauja, Vienuoliktą die
ną nuo suvažiavimo pradžios atvyko -į Londoną ir sovietų delegacijos pirmi
ninkas, vicekomisaras Višinskis. Nors bendro pobūdžio politinės diskusi
jos jau buvo baigtos, bet Įtempimas per posėdžius pakilo. Priešingumai, 
kurie glūdi britų ir sovietų politikoj, pradėjo reikštis aiškiau ir griež
čiau. Dagens Nyheter žiniomis, čia pirmiausia susidūrė anglų ir rusų in
teresas Artimuosiuose ir Viduriniuose Rytuose. Iškėlus persų vyriausybės 
skundąjlondone prieš sovietų Įsikišimą šiaurės Persijoj, sovietų delega
cija užprotestavo prieš britų kariuomenės buvimą Graikijoj.

Persijos klausime Maskva siekė taip susitvarkyti, kad tas klausimas 
būtų išimtas iš saugumo tarybos darbų tvarkos. Pirmiausia tai buvo mėgin
ta padaryti pačių persų rankomis. Tam tikslui Teherane Įvyko vyriausybės 
pasikeitimas. Naujos vyriausybės priešaky atsistojo sovietams palankus 
žmogus, kurs žadėjosi santykius su sovietais sutvarkyti tiesioginių dery
bų keliu. Palaikydami naujo persų ministerių pirmininko nusistatymą, so
vietai tuč tuojau davė savo taikingumo įrodymų ir atpalaidavo nuo kontro
lės persų geležinkelius šiaurės Irane. Tačiau to nepakako persų politi
niams sluoksniams Įtikinti. Nors Londone buvo laukiama, kad nauja persų 
vyriausybė savo skundą atsiims iš saugumo tarybos, tačiau tai neįvyko, 
tik persų delegacija, atrodo, bus gavusi naujų instrukcijų bylai vesti. 
Dėl to sovietams tenka noroms nenoroms su bylos svarstymu susidurti. Anot 
Dagens Nyheter korespondento iš Londono, Višinskis tenorėjęs paliesti tik 
formalią klausimo pušų ir reikalavęs išimti Persijos skundą iš saugumo ta
rybos darbų tvarkos, kadangi reikalas būsiąs sutvarkytas tiesioginėmis de
rybomis. Anglų užsienių reikalų minister!s Bevinas pasiūlė, kad, einant 
tiesioginėms deryboms, klausimas nebūtų išbrauktas iš saugumo tarybos , 
darbų tvarkos, kad tuo 'būdu taryba visuomet, reikalui esant, galėtu Į si-, 
kišti. Bet prieš tokį pasiūlymą griežtai užprotestavo Višinskis, Įžiūrė
damas jame žeminančią sovietų vyriausybę kontrolę. Į tai atsikirto Bevi
nas, kreipdamas dėmedį Į saugumo tarybos uždavinius, bet, norėdamas pasiek
ti susitarimą, sutiko sakinį apie tarybos Įsikišimą kiekvienu metu iš
braukti. Lenkų delegatas, primygtinai siekdamas padėti Višinskiu!, siū
lė visai išbraukti klausimą iš darbų tvarkos. Tačiau daugumos tarybos na
rių nusistatymas buvo tiek aiškus, kad Višinskis nepanorėjo privesti prie 
balsavimo ir sutiko su pataisyta Bevino pasiūlymo redakcija. Tuo būdu Per
sijos skundas paliko saugumo’ tarybos darbų tvarkoje, bet taryba grįš prie 
jo tik tuo atveju, jeigu tiesioginės derybos neduos reikiamų vaisių. 0 
kadangi dabartinė Teherano vyriausybė jau yra pasiryžusi susitarti, tai 
tas klausimas taryboje gali iškilti tik kitai suinteresuotai pusei reika
laujant.

Dar smarkesnis Įtempimas kilo saugumo taryboje tarp anglų ir sovie
tų svarstant. Graikijos reikalus. Višinskis čia tiesiog pareikalavo sovie
tų vyriausybės vardu, kad anglai neatidėliodami atitrauktų savo kariuome
nę iš Graikijos, nes, esą, jos buvimui ten nėra pagrindo. Tas buvimas tik 
padrąsinąs fašistinius sluoksnius ir padedąs bujoti baltajam terorui. Be
vinas, griežtai atmesdamas sovietų, reikalavimą, pareiškė, kad laikas jau 
būtų padėti kortas ant stalo ir pasisakyti, kaip sovietų vyriausybė įsi
vaizduojanti būsimus anglų ir sovietų santykius. Kreipdamas dėmesį Į sovie
tų varomą propagandą prieš anglus, Bevinas davė suprasti, kad kyla reika
las iš pagrindų peržiūrėti, kokią prasmę yra gavusi sąjungos sutartis. At
sakydamas į priekaištus iš esmės, Bevinas nurodė Į tai, kad britų kriuome- 
nė pasilieka Graikijoj graikų vyriausybei prašant, ir tos kariuomenės ten
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esą nedaug. Tuo tarpu sovietai laiką Artimuosiuose Rytuose per 700,000, 
tame skaičiuje 100,000 sumobilizuotų bulgarų ir 300 .,000 jugoslavų,. Tai, 
esą, pavojų taikai gali sudaryti ne menkutė Graikijos kariuomenė ir ne 
negausios britų pajėgos Graikijoj, o nurodytos didžiulės armijos. Grai
kų ambasadorius parėmė Bevino pareiškimus, nurodydamas į tai, kad Alba
nija ir Bulgarija, kurias dabar rūpinamasi apsaugoti nuo tariamai grę
siančio graikų puolimo, buvo įsiįaužusios X Graikiją, kariaudamos Vokie
tijos pusėje. Jis įsakmiai pabrėžė, kad britų kariuomenė pasiliekanti 
Graikijoj tik graikų vyriausybei prašant. Rašant šias eilutes, Graikijos 
klausimas saugumo taryboje dar nebuvo išspręstas. Jo svarstymas pakliuvo 
į vėžes, kuriose jau kyla bendras anglų ir sovietų santykių klausimas. 
0 čia abi pusės turės gerai pagalvoti pirmiau, negu tars sekantį žodį. , 

Socialinių reikalų komisijoje buvo paliestas ir pabėgėlių klausi
mas . Tuo reikalu belgų atstovas padarė platų pranešimą, suskirstydamas 
pabėgėlius į tris grupes: 1/pabėgėlius iki karui prasidedant, 2/karo me
to pabėgėlius ir 3/pabėgėlius karui pasibaigus. Pirmosios grupės padėtis 
esanti aiški,^nes tai esą antifašistai. Antroji grupė esanti UFRRA glo
boje. Tik trečioji grupė esanti reikalinga koštuvo, nes čia galį būti ir 
karo nusikaltėlių. Tačiau, pranešėjo manymu, būtų neteisinga palikti kiek
vienam kraštui savarankiškai spręsti, kas yra karo nusikaltėlis, ir rei
kalauti išduoti, nes tokia teisė galėtų būti panaudota politiniam kerštit. 
Nusikaltimai, už kuriuos išduodama, turi būti tarptautiniu būdu nustatyti, 
o sprendimai daromi tam tikro tarptautinio teismo. Diskusijos tuo klau
simu dar nebaigtos.

Prancūzijos vyriausybės galva gen. de Gaulle netikėtai atsistaty
dino. Sakoma, dėl to, kad neradęs reikiamos paramos tose partijose, ku
rios vyriausybę sudarė. Nauju valdžios šefu išrinktas parlamento pirminin
kas Gouin. Jis sudarė vyriausybę iš komunistų, socialistų ir kairiųjų ka
talikų. Užsienių politikoje nauja vyriausybė sieksianti sąjungos su sovie
tų Rusija ir Didžiąja Britanija. Susitarimą su anglais lig šiol trukdė 
prancūzų reikalavimas atskirti Ruhro kraštą nuo Vokietijos. Dabar anglai 
pasiūlė tuo reikalu kompromisą, būtent, kad Ruhro krašte būtų įvesta tarp
tautinė pramonės kontrolė, bet kad pats kraštas paliktų Vokietijos dalimi.

Nors JAV ir sovietų santykiai paskutiniu laiku vystėsi gana sklandžiai 
atsirado ir~cia pagaliau nemaža spraga. Maskvos radijas pasigyrė, kad Ku
rilų salos į šiaurę nuo Japonijos dabar-pereina sovietams. 0 užsienių rei
kalų ministeris Byrnes į tai pareiškė, kad apie tai per anksti kalbėti,~ 
kad reikia palaukti taikos sutarties su Japonija. Tačiau po tokio pareiš
kimo Maskvos radijas vėl pakartotinai ėmė įtikinėti, kad Kurilų salos esan
čios sovietų nuosavybė. Kaip į tai atsilieps toliau antroji pusė, dar ne
žinoma .

Tarybinės^Lietuvos pripažinimo klausimas.- Sausio 1 iš Washington© 
buvo paleista~zinių, kad Amerika ir Anglija šiais metais galinčios pri
pažinti Lietuvą, Latviją ir Estiją Rusijai. Ta žinia buvo paremta "šal
tiniais iš diplomatinių sluoksnių". Paaiškėjo, kad tie diplomatiniai sluoks
niai nebuvo nei anglų, nei amerikiečių. ~ |

Nėra abejonės, kad, kaip seniau, taip ir šiemet, rusai iš kailio ner
sis, kad gautų savo įvykdytos Baltijos kraštuose agresijos pripažinimą. 
Bet Amerikos vyriausybė savo nusistatymo nėra pakeitusi. Tuo reikalu iš 
Lietuvos minister!© Washingtone pulk. P. Žadeikio buvo gauta tokia tele
grama :

"Trijų paskutinės konferencijos proga spaudoje ir per radiją sklei
džiamos spekuliacinės žinios, kad Sovietų agresija Baltijos kraštuose su
silauksianti vakarinių galybių bripažinimo, yra interesuotos pusės inspi
ruotas grynas prasimanymas.
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Amerikos vyriausybės tvirtas ikšiolinis nusistatymas šiame reikale 
nėra pakitėjęs". M M

Valstybės Departamento pareiškimas.- Ryšium su paskleistomis žinio
mis, kad Lietuva galinti būti šiemet pripažinta Rusijai, Valstybės Depar
tamentas pranešė, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė nėra pakeitusi sa
vo nusistatymo Baltijos kraštų atžvilgiu.

Popiežius apie sąlygas talkai,- Kušlose Jo Šventenybė Popiežius Pijus 
XII pasakė kalbą kardinolų kolegijai. Kalbos pradžioje popiežius pasidžiau
gė, kad jau sustojo kautynės, tačiau pažymėjo, kad dar nėra taikos, o.tik 
"pokarinis laikotarpis". Kalbėdamas apie sąlygas teisingai taikai, popie- 
žii’s nurodė Šias sąlygas:

1. Reikia bendradarbiavimo, geros valios, abipusio pasitikėjimo vi
sose tautose. Kerštas, neapykanta, neteisingas varžymasis dėl pirmavimo 
turi išnykti .

2. Reikia atsisakyti nuo cencuros, nuo dirbtinu būdu ir prievarta 
sudaromos viešosios nuomonės.

3. Reikia atsisakyti totalitarinės /diktatūrinės/ valstybės. Jei^ne
bus atsisakyta totalitarizmo, kurs pavergia žmogų valstybei, kurs iš žmo
gaus padaro tik skaitlinę ekonominiuose apskaičiavimuose, nebus taikos. 
Totalitarizmas, tęsė popiežius, vienu plunksnos pabraukimu pakeičia vals
tybių sienas, sauvališku sprendimu atima žmonių santaupas, visu žiaurumu 
atplėšia milijonus žmonių nuo jų žemės ir namų, atitraukia juos nuo ci
vilizacijos ir kultūros, kurias jie per genkartes mėgino išugdyti. Tota
litarizmas yra nesuderinamas su tikra ir sveika demokratija. Kaip pavo
jinga bacila, jis užnuodyja tautų bendruomenę ir padaro ją nepajėgią už
tikrinti atskirų tautų saugumą.

Viso blogio šaknims pašalinti reikia grįžti į tikrą krikščionybę, ku
ri tvarkytų valstybių vidaus ir užsienio santykius.

Paskirti 32 nauji kardinolai.- Prieš Kalėdų šventes popiežius pasky
rė 32 naujus kardinolus. Naujai paskirti kardinolai yra iš devyniolikos 
valstybių. Iki šiol buvo tik 38 kardinolai, kurių 24 buvo italai. Dabar, 
paskirus naujus kardinolus, iš viso bus 70. Daugiau kardinolų Bažnyčia per 
šimtmečius neturėdavo. Visi naujai paskirti kardinolai bus oficialiai 
įpareigoti vasario 18, kai įvyks popiežiaus šaukiama konsistorija. Pirmą 
sykį šimtmečių istorijoje italai kardinolai neturės kolegijoje daugumos.

Kurios valstybės tebepripažįsta Lietuvą?- Amerikos Lietuvių Kongre
sas valstybėms, tebepripazįstancioms laisvą Lietuvą, išreiškė savo gadė- 
«ą. Tos valstybės yra: Jungtinės Amerikos Valstybės, Vatikanas, Didžioji 
Britanija, Afganistanas, Argentina, Australija, Belgija, Bolivija, Bra
zilija, Kanada, Gili, Kinija, Kolumbija, Kosta Rica, Kuba, Danija, Domi
nika, Ekvadoras, Egyptas, Etijopija, Graikija, Guatemala, Haiti, Hondu
ras, Islandija, Indija, Iranas, Airija, Libanonas, Luxemburgas, Meksika, 
Olandija, Naujoji Zelandija, Nikaragua, Panama, Paragvajus, Peru, Fili
pinai, El Salvador, Ispanija, Syrija, Turkija, Pietų Afrikos Sąjunga, Uru-* 
gvajus ir Venecuela. Padėkos rezoliucija įteikta visų minėtų kraštų mi- 
nisteriams ar pasiuntiniams Washingtone-.

Benamių žmonių emigracija Amerikon.- Baigiantis seniesiems metams, 
prezidentas Trumanas pranešė, kad Jungtinės Valstybės numato atidaryti 
duris benamių žmonių emigracijai iš Europos į Amerikos Jungtines Valsty
bes. Emigracinė kvota Europai /neskaitant Rusijos/ nustatyta 3.990 mėne- M 
siui..VokietiJai tenka 2.500 asmenų mėnesiui.

Metinė emigracijos kvota paskiroms valstybėms yra sekanti: Vokieti
jai 25.957, Austrijai 1.413, Bulgarijai 100, Čekoslovakijai 2.874, Veng
rijai 869, Lenkijai 6.52A, Rumunijai 377, Jugoslavijai 845, Lietuvai 386 
ir tt. ,
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KAIP GELBĖTI LIETUVĄ?

Kun. Stan, Raila "Amerikoj" sausio 11 rašo:
"Kiekvieno jautresnio lietuvio, o gal ir nelietuvio, širdyje šian

dien sukasi tik viena mintis: kaip gelbėti kankinamą, pavergtą Lietuvą?
Jau senokai Lietuvos laisvės byla kabo ant siūlo. Tai daugelis nu

jautė, bet lig šiol vis dar turėjo šventų vilčių. Šiomis dienomis vėl pa
sklido kalbos,vkad Lietuva gali būti Amerikos atiduota rusams.

Nors paaiškėjo, kad tas kalbas paskleidė rusai, bet mums reikia la
bai budėti ir pagaliau reikalauti, kad Lietuva būtų išlaisvinta ir kad 
lietuvių gyvenimo sąlygos būtų pagerintos.

Ką daryti? Reikia veikti, veikti ir dar kartą veikti.
Kai švedų valdžia norėjo atiduoti pabėgėlius karius Sovietams, tai 

į kovą prieš tą žiaurų žygį išėjo visa švedų visuomenė, visa Švedija. Ko
vą vedė Kongresas, žymūs valdininkai, Bažnyčios atstovai, draugijų ir poli
tinių grupių atstovai, patys skraiudžiamųjų draugai. Dirbo spauda, radi
jas, ypatingi atsišaukimai, telegramos, ėjo delegacijos viena po kitos, 
buvo rengiamos demonstracijos, susirinkimai. Žodžiu, visi ir visaip sten
gėsi gelbėti kelis šimtus pasmerktųjų mirti. Kiek jiems pasisekė, tai is
torijos dalykas. Bet svarbus faktas, kad visa švedų tauta užtarė, ėjo 
su nekaltais žmonėmis ir rėmė jų teisingus siekius.

Ar tai negalėtų būti mūsų veikimui pamoka dėl Lietuvos? Juk čia rei
kalas didesnis. Rusai nori paimti mirčiai ne kelis šimtus, bet kelis mi
lijonus žmonių, kelias tautas ir jų valstybes sunaikinti. Ar mums nereik
tų uždegti visos Amerikos visuomenės jausmą? Prieiti prie jų, kad jau 
nebe keli šimtai tūkstančių lietuvių .balsų būtų girdėti, bet kad visi 
milijonai geros širdies amerikiečių ir visų jų draugų kovotų prieš tą 
nežmonišką pasikėsinimą - sunaikinti tautas.

Man rodos, kad kaip tik to ir reikėtų.
Mes jau^ilgai ir šventai tylėjome ir laukėme. Pasitikėjome, jog vie

nas vadas pažadėjo, kad Lietuvos laisvė tik laikinai sustabdyta, kad ji . 
nemirusi, kad Lietuva vėl prisikels.

Mes laukėme ir nieko naujo negavome, kai vis ta pati giesmė buvo 
giedama, kad nieko naujo neįvyko Lietuvos byloje. To užteko. Niekas vie
noj vietoj nestovi. Nestovėjo ir Lietuvos ir lietuvių reikalai vienoj 
vietoj, nors mums ir buvo liūliuojama, kad viskas po senovei.

Ir šiandien mums nėra ko tikėti iš ramaus laukimo. Reiktų sukelti 
sujudimą, kuris pasiektų kiekvieno Amerikos piliečio namą ir įsmigtų į 
jo širdį ir teisingą jausmą. Tai reikia daryti ir to siekti. Tik visa 
visuomenė gali pakeisti ir palaikyti teisingus tautos idealus.

Kaip tai atlikti? Čia galima butų duoti-.daug planų.
1. Užpilti visus Amerikos peri jodintus leidinius, visus sindikatų 

leidžiamus laikraščius lietuvių teisingais reikalavimais. Kad nebūtų laik
raščio, kuriame nepasirodytų mūsų pagrindinis siekimas - laisva ir nepri
klausoma Lietuva.

2. Visomis jėgomis remti Amerikos Kongresą, kad jis įneštų tą klau
simą į savo diskusijas, kad teisingai apgintų ir mūsų bylą padarytų tarp
tautine byla, kurios negalėtų niekas nuspręsti be Amerikos Kongreso pri
pažinimo. Todėl per įtakingus asmenis siekti to be pertraukos.

3. Duoti įtikinančios propagandos per didesnes radijo stotis.
4. Suorganizuoti didelius masinius susirinkimus visuose didesniuo

se Amerikos miestuose tarp Amerikos visuomenės ir amerikiečiams vaizdžiai 
nušviesti mūsų reikalus ir mūsų šventus troškimus.

5. Pasiekti visas religines draugijas, jų įtakingus atstovus, kad
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jie vardan teisingumo ir artimo meilės skelbtų tą musų žmoniškumo ir amži
nos teisės bylą, kaip būtiną žmonių sugyvenimo ir jų laimės dalyką.

6. Sudaryti Amerikos - Lietuvos Draugų ratelius visuose Amerikos 
centruose ir per juos daryti įtakos, kad Lietuvos byla nebūtų pralošta;

7. Lietuviai patys turėtų mesti viską, o dirbti tik tam vienam tiks
lui visomis jėgomis. Tuojau turėtų būti paskelbtas vajus sukelti milijo
nui dolerių, kad ta byla būtų varoma visu smarkumu.

Jei pagalvosime, tai ir dar daugiau gerų priemonių surasime mūsų 
šventai tautos kovai varyti. Tai reiktų .vykdyti, sudaryti planą. Jei mes 
dabar praleisime, tai nežinia kuomet ateis vėl tokia auksinė proga ginti 
Lietuvos nepriklausomybės ir lietuvių laisvės bylą".

AUKOKITE SPORTO ĮRANKIUS!

Šių metų pradžioje Bendras Amerikos Lietuvių Fondas pradėjo naują 
kampaniją - surinkti lietuviams tremtiniams Europoje sporto įrankių. 
Išleistame tuo reikalu atsišaukime rašoma:

"Tarp nelaimingų lietuvių, kurie gyvena šiuo metu svetimose valsty
bėse Europoje, yra nemažai mokyklinio amžiaus jaunimo, kuriam palaiky
ti jo kūną sveiką ir ištvermingą reikia ne tik maisto produktų, drabu
žių ir kitų kasdieninio gyvenimo reikmenų, bet taip pat sporto įrankių, 
sustiprinti ir lavinti jo raumenis ir fizinį atsparumą.

Visos tautos rūpinasi savo nuo karo nukentėjusi ir iš normalių gy
venimo vėžių išblokštą jaunimą aprūpinti sporto Įrankiais. ...

Augančiam jaunuoliui, ar tai būtų mergaitė, ar berniukas, reikia 
išsimankštinimo ir rekreacijos atvirame ore ar sporto salėje. Tokia mankš
ta tuo labiau reikalinga, kada jaunuoliai fiziškai ir dvasiškai skurdo 
per keletą metų. Kartais sportas ir mankšta daug daugiau pagelbsti jaunuo
liui, negu kas kitas.

Taigi, aukodami ar rinkdami aukas tremtiniams ir nuo karo nukertė
jusiems lietuviams Europoje, turėkite tai mintyje. Neužmirškite, kad be 
maisto, drabužių, knygų, vaistų ir kitų daiktų reikia ir sporto įrankių".

"VIENYBES" 60 METŲ JUBILIEJUS

Amerikos lietuvių laikraštis."Vienybė" šiais metais švenčia 60 me
tų nuo laikraščio gimimo sukaktį' "Vienybė" yra pasiryžusi ta sukaktį 
tinkamai atžymėti. Vasario 24 Įvyksta jubiliejinis "Vienybės" koncertas, 
kurio programą išpildys žymūs menininkai - Amerikos lietuviai, jų tarpe 
garsioji operos solistė Polyna Stoska - Stoškiūtė.

"Vienybės" jubiliejui ruošiama ne tik speciali programa, bet ir spe
cialūs "Vienybės" leidiniai, kuriuose bus atsiminimų iš laikraščio darbų 
ir gyvenimo praeities.

"Vienybės" 60 metų jubiliejus - retas įvykis lietuvių kultūros isto
rijoje. Tai vienintelis lietuviškas laikraštis, sulaukęs tokio ilgo am- 
žlaus .•----- —

PRANEŠIMAS NAUJAI IŠRINKTIEMS ' . . . i

Naujai išrinktųjų atstovybės narių pirmas posėdis su pareigų pasi
skirstymu, jų perėmimu iš senosios atstovybės ir artimiausio darbo nu-^ 
statymu Įvyksta š. m. vasario 9 Stockholme. Valanda ir vieta bus pranešta 
vėliau .- 

"SVETUR" leidžia - lietuviai Stockholme
PhrHcmn In — .Tnwi .a ftnVn 1 +.1 a
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